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 ریدع . یاروشناکرت تکرشاب

 ابر : نادرگراک



 ادداد
 ۱تا ی ته
 مینک ی رتشیب تقداهملیف باختنارد

 رگ اشاهتبلج یارب دیاش - نآریا یامنیس زا تیامح ناونعب نآريا یله. نوبزیولت

 ملیفكی هتفه ره و هتخادرپ یناریا یاهملیف شیامنبهک تساینامز تدم - دوخ یارب رتشیب
 تسا نآريا یامنیس یندیدو توافتم راثآ زا اهنآ مامف هک دروآیم رد شیامنب ار

 یلماتروخرد راک دنکیمن لوبق شخپ یارب اریراو رههک مادقا نیآ هک تسین كث

 یاربهک تسایئاهملیف حیحص باختنا مدع نآ و دگنلیم راک یاج كي عومجم رد اما تسا

 یا ربهک ی ملیفابدوشیمهتخاس را زاب یارب هک ملیف كيهک تسین كن نوچ . ددرگیم باختنا شخب
 وررایسب ینیب كبرابو تقد اب یتسیاب و درادرایسب ریفوت دوشیم هتفرگ رظن رد نوبزبولت

 دودعمدادعت نیمه دنکیمن اپ ز تسد یرگائامتناربا یامنیس یارب رگآ لقادح ات دوش ورب "
 . دریگن وا زا ار رگاغامت

 مایف زا هکنآ اب دمآرد نوبربولف زا یمومعشیامنب لبق هعمج بش هک افگنت ملیف
 فوطعمدوخب ار ناسانش ملیفد نیدقتنم هجوت شیامنماگنه و تساامیامنیس هجوت لباق یاه
 یاههنحص تلعب هنافساتم دش هجا وم رایسب دیئات و نیحتاب ساس یلخاد هراونشج ردو تشاد

 نفلت هکیروطب دیدرگ وربور اههداوناخ هجول ملعاب ملیف ینایصع رایسبو راب تنوشخ رایسب
 نآ ربا یامنیس ثحب لباق ملبف كي ناونعب ملیف نیا ارچ هک دش هلچم رتفدن یددعتم یاه
 زا یراسیس رگ.د یوس زا . تسا هدوب هچنآ نتخاس زا زاسملیف فده و هدمآ رد شیاممب

 رادید راتسا وخ دندوب هدبد امنیس رد شیدامت,یاسه فیقوت تلعب ار ملیف نیا هکیناسک

 دنشاب هتفرگ رارق یدرس بآ شود ریز هکنیا لثمنویزیولت رد نآ شیامف اب هک دندوب .نآ
 رد ملیف نیا شیامن رگید قوس زا . دیک رتبابح لبشم و دیدرگ بلس ناشیاهدیما همه
 دنمقالع هک اهنآ یتح و اهردامو ردب زا یریسب.تشادیدب رایسب لمعلاسکع اههداوناخ

 اهملیف هکیدا رفا هک دناسریم نیا و دنتشاد ملیفشیامنزا یتحاران زاربا دندوب ناریا یامنیس
 رگاشامت دننادیمن هکلآ ابو دنرادن نوب زی ولتنارگ اشامتیاهتساوخب یهجوتدننکیم باختنا ار

 ناشنشیاههمان ربهک هنوگنامه نآريا یامیس . دهاوخیم هچ یئوداج هبعج نیازا نوبزیولت
 رد دسنکیم شخپ هدنتسرف نیا هکیئاههمانرب تساهدننک مرگ رسوننفتم هدنتسرف كي دهدیم
 ابو نیرفثنوچ یئاهملیف شيامن نایم نیا رددراد عقوت نآ زا رگائامق هک تسا یحطس
 هبسک ددرگیم ثعاب دنکیم دنلب اوهب رگاشامتیوس زاار ضارتعا جوم هکنیا رب هوالع انگنت
 رگامنیسودقتنم یهورگ هجوت دروم یملیف رگا.دوش یگدزلد راچد زین یناریا ملیق یچاشامن
 رگاهچ - دشاب مه یهاع رگاشامت دیئاق درومبسک دوشیمن لیلد تفرگ رارق سانش امغیسو

 . دشیم وربورقیفوتاب شایمومع شیامف ماگنه دوب_روظننا
 نا ریایامنیس هبخن راثآ زا ملیف نیا مبدقتعم امهچتسین انگنت یفن فده لاح ره رد

 حیحصیراک تسا هنش اه هداوناخ وزچ كنبآ هک یمومع هلیسو كي رد نآ شیامن یلو «تسا

 . دوش یرتشیب هجوت رما نیاب هدنیآ رد تسا دیما 4 دسریمن رظنب

 مينک ی م بلج بلطم نیااب اد لوئسم تاماقم هجوت

 میر وسیمهک یسطعرد
 تسادتف رک رارقطوقس زرم رد رگید راب نآ ربا یامنیس

 یکی یدوزب هک ميتفاب عالطا
 یاههلیف هدنهد شيامن یاه هورگ زا
 رطید یاه هورگ تشونرس هب یناریا
 یامنیس دنچ و دش دهاوخ راچد
 زا دعب یناربا یاهملیف هدنهد شامن

 هب یناریا یاهملیف موادم یاهتسکش
 دفنهاوخ یجراخ یاهملش سشبامن

 هب هجون اب بیئرت نیدب و تخادرپ

 یناربا ناگ دننک هیهتدوجوم یاهملیف
 اه وبلیم تشون رس هک تسیئ مولعم
 راکب هار نیا رد هک ی اهیامرس لابر

 بهت و دش دهاوخ هچ تسا هداتفا
 هب یناربا نارازگ هیامرس و ناگدننک
 دیدرگ دنهاوخ راچد یتشونرس هچ

 دون یمایانینچ رد هتشذگ لاس

 | وهب ینا ربا ناکد ننک هبهت داب رف هک

 شیوخ هیامرس تاجنیارب و تساخ رب
 زارد رما نیلوئسم یوسب زاین تسد
 تسشنو اهدای رف همهنآ لصاح .دند رک

 ادیپ یماجنارس چیه اه تساخرب و
 یامنیس هک یزاین همه اب و درکن
 یونعم و یدام یاه تیامحب یناریا
 دوبن شیب یبأآرس اهثرح همه تشاد
 زاغآ ون زا تاررکم رارکت مه زاب و
 و یرازاب یامنیس مه زاب .دیدرک

 شزامنیاه هورگی اه نارگ | یلومعم
 یئاهملیف مه زاب و درک رپ ار هدنهد
 فیقوتقاحم رد تشادفرح یاج هک

 لیخرب مه زاب و دش روسناس و دمآر د
 و دش هدوزفا ناریا یامنیس ناراکیب
 هرابود مه زاب ینامز نینچ رد كنبا

 یلم یامنیس تعنص موتخم تشوئرس
 یدوبانیوسب ناگنل ناگنلدراد ناریا

 .درادیمرب ماگ یتسین و
 ره دننام یتستاب امنیس ميتشون

 دوجوب اجنیا رد 4 یرگید تعنص

 ؟دننکی دی اب هج ی رنه زوما دنمقالع ناناوح
 نامیارب یرنه یاهراک و امنیسب دنمقالع
 . دوب هتشون

 ناقشاعدرومرد هک یبلاطم) درب هتشون

 بلاطه . مدناوخ دیدوب هتشون یگشیپررنه
 هادعتسآ اعقاو هک یصخش یلو تسرد امش

 نم .دنکب دیاب راکچ تسا دنمقالع و دراد
 هقالع تیاهنیب یگشیپرثه و ینادرگ راکب
 هدکشادیدور :ناحتما ردهتشنگ لاس مراد

 لوبق یلو مدرک تکرش كيتامارد یاهرته
 لوبق وجشفلاد رفن ۲۰ دادعت نوچ مدشن
 .دندوب منرک تک رش رفث ۷۰۰ و دند رکیم

 و هدش ضوع عضو هک مراد لوبق نم
 رهو دها وخیمن ام تکلمم داوسیب هثیپرنه

 لوبق موش هثیپرنه مهاوخیه تفگ هک سک
 هتشادفیرگیدمارنم هکیعقوم یلو دننکیمن
 ِع ۶۶ سس

 1۳۹0000 ٩۹ة-

 ۰( منکب یتساب راکچ مشاب

 لیصحتناوج كي همان زا یتمسق نیا
 هدیسر هلجم رتفدب هک تسا ننارا .هدرک

 دسریم رزایسب هتتفه رد اههمان نیاز ۰ هتسا

 یتسان اهن آ هب یخساپ هچ هک

 یرایس یاه دادعتسا روثک نیا رد . داد

 یرگیدهار ردودوریم زره هک د

 دوجو یدنمقالع ناناوج . دتفایم راکب

 میل دییجم اما

 واد ت هوج و

 هرهچ رثاتتو امنیس رد دنا وتیم هک دنراد

 تاماقم هجوت مدع و اهیدنپ هتسد اما دننک
 یروطب لاعف و ناوج یورین نیاب لوئسم
 هنوگچیه و دنوریمزرهب اهنآ هک تسا
 دنفاوتب هک دنزوآیمنت سدب یتیعقوم
 نامزاس رگید فرط زا . .دنهد ناتن یدوخ

 جیگتلاح راچد زین روثک یزاسلیف یاه
 راکچ دننادیمن هک دفادش یئاوهب رس و

 هرهچب ناثزاین دنفادیم هکنآ اب دننک

 یلبقنارگیزاب نامه مهزاب تسا دیدج یاه
 .دننکيمتأررکمرارکت و دنلوغشم تیل اعفب
 هاررد ناناوج زا یرایس هکنی | هجیتن و

 یو زاب اب تاعرگزاک ناتو ندیسر
 .دنوریمنیب زا و دوشیم هتشک ناشدادعتسا

 یرکفءو رگ نیا یارب هک تسا اجب هچ

 هص یرنه روماب هتسباو یاهناهزاس .دوش

 ناوتیم.دنراد زایف یرتدایز هلاعف یورین

 ءاگشژومآ داجیلاب . حیحض یربهر كياب

 نیایص وصخیاههاگشزوم آداجیآ اب. هن ابش یاه

 راک ندش رتهبی !رب ار ناوج یاهورین
 هک نامز نیا ردو تفرگ راکم یرنه یاه
 ز تسا دنمزاین صصختع دارفاب ام روشک
 ناثقده هک درب هرهب ینادنمقالع د وج و

 .تسا رتءانتعا روخردو رتهب راک هئارا

 زا رف تل ود تیامح در وم تسا هدمآ

 تیامحتهج رد هک هنوگنامه دریک
 یناومروشک یزاس لیبموتا عبانص زا
 بیو دورو تهج یددعتم تالکشم و

 یارب ددرگیم مهارف نیشام هیور
 اب هک ناریا یلم یامنیس زا تیامح
 . دراد راک و رس تیقالخو هشیدناو رکف

 زا درادن نآ رد یشقن نیشام اهنت و

 ولج یجراخ یاهملیف هبوریب دورو
 یاه امنیس هک ميتشون .دوش یریگ
 اب ار ینارنا یاهملیف هدنهد شيامن
 رارق تیامح دروم رتنارگ یاهطیلب
 یاهملیف ضراوع هک دش حب دیهد
 دیهدرارق یگدوشخب دروم ار یناریا
 بس هک مروت زا لصاح جیاتن ات

 ات تسا .یناربا .ملیف خجراخم شیازفا
 اب ميتشوت و دورب نایم زا یدح
 یرادرهش ضراوع ۱۰ ندنادرگر ب
 صاصتخاناگد ننک هیهتبارنآ تلود هک
 است دیروآ لمعب یششوک تساهداد
 تیامح یو تانب ین یامنس نانجمه

 لئاسم یانگنت رد نینچ نیا یناریا
 ومیتفگ شاهمه .دشابن ریگر د یدام
 و دنتفگ و دنتسشن شاهمه . دنتفگ
 دش داب .دش چیه ماجنارسو دنتساخرب
 درس رتسکاخ رگید راب و تفر ًاوهب و
 ناریا یامنیس رسرب ینیمآان و ساپ
 یجراخ یاهملیف نانچمهوتخیر ورف
 ناریا یامنسسنانچمه و دندش زاتهکب

 یناریا نازاسملیف حرطم یاه ناتساد
 لئاسهمه نانچمه و دشروسناس راچد
 .دراد هماداامنیس یاهبراتفرگ و

 هک ميزوسیم شطع نیا رد ام
 نارازههک یتعنص تسآ نکمم هنوکچ
 و دننکیم قازترا نآ رانک زا رفن

 ناگدننک هیهت تورث لابر ءهنویلیم
 تسا هدش هتفرگ راکب نآ رد یناریا

 یتسیاب !رچ و دریک رارق لوئسم
 دوشن هداد خساپ هک یئاص اهنتب

 رد ام .تسا یناریا زاسملیف یادص
 هسه زا مينآوتب 4 ميتسين یاهنامز

 نودسب دوجوم یاه یتیاضران و لئاسم

 كنيا یناریا هعماج .مینک رذگ هجوت
 زا ههنکآ و هدنز لوحت نانچ اب

 ماگ کرزب یاهقیفوت یوسب یدیما
 ندوب هجوتیب نآ رد هک درادیمرب

 لاح . درادن یئاج تلم یاهتساوخب
 ضیرمنیاب هک رتهب هچتسا نینچ هک

 مبراذگن و میمدب یاهزات ناج رضتحم
 هب ناربا یامنیس نیا زا شیب هک
 تسا شراظتنا رد هک یموش تشون رس

 .دوش راچد



 !دناددش تابلام رسدزد راجد سامس رس نادمرمه
 «تایلام تفاد رد نیل وئسم

 نادنم رنه اد هک ار یناهدادرارق
 دن رادن ل ومق دننک یمدقعنم امنیس

 «یدرونامبا كيپ اضر و یقووزورهب زا تابلام تفابرد #
 ؟تسا راوتسا یظطیاوص هچ _ساسا رب

 درومهک تساهلاس « تایلام هلئسم []

 یسهورسگ و دشابیم نادنمرمه ثحب
 یتتگ . دنراد صوصخ نیا رد یتاضا رتعا

 ناگ .امناوخ قا رب تابلام نییعت هک تسا

 .امااع نینعت زا رف لکشم دیاش
 ا رچ «دشاب امنیس ناراکر دثآ تسد یارب

 یارب سلتخم لفاحم رد ناگدنناوخ هک
 نیدعت و دننوجیم تک رش همانرب یارجا

 < اهلآ زا تایلام بسک یارب حیحص یمقر

 « تایلام نُییعن اعبط یلو

 
 ۰ و رام

 تنی .ناسآ

 ناسآ .یتسناب امنیس ناراک ردنا تسد یارب
 زا هک یژاهملیف تسن هب هک ارچ : دشاب

 تار هک یئاه دزمتسد و هدش هضرع اهنآ

 # تفایرد ننآ

 نیبعت اهنآ زا تایلام بسک یارب حیحض
 موددر وبایا رد هکنآ بیجع یلو . دومن
 اهنیس نیلاعف زا تابلام بسک ینعب مه

 .دروخسم مشچب یدابز یادصورس یگ ز اتب
 دروم.ممنک یع هراشا دروع ود هب اجمبا رد

 یقوثو زورهب یارب هک تسا یتایلام لوا

 53 ۰۲۱ -ن زا هتشارد
 مکحقا را بل عن یم ؛دداهتشاد

 رد یزاب رطاخب زورهب . تسا هدش نییعن
 ناموس رازه ۰ علس «اهن ز وگ » ملبق

 ینادلامهکنآ لاح « هتشاد تفایرد دزمتسد

 دزمتسد ساسا رب « یدش نیعم وا یارب هک

 نیمهرد یزاب یارب وا یامو رازه ۰

 ازونه زورهب هکنیا هب هجوت ابو تسا ملیف
 ناموترا زه۳۵۰ یغلیف چیه رد یزاب یارب
 ساسا ربهک تبدیل مولعم ۰ هد رکن تفایرد

 زورهبیناموترا زه۱۴۳دزمتسد یطباوخ هچ
 «(دادرا رققبط ) «اهنزوگ »رد یزاب یارب

 نییعتنیلوئسم و دوشیمن عفار لوبق دروم
 یارب زورهب هک دننکیم اعدا تایلام
 تسا هنف رگ ناموت را زه ۰ «اهن ز وگ »

 شداد رارق رد , دوخ حلاصم رطاخب و
 آ تسا هدومن دیق نامول را زه ۰

 دوشیمط وب رمهک مود دروم 4 میس ربع

 هک بیترت نیاب . یدرونامبا كيب اضر هب

 لاس یارب تایلام ناموت رازه ۲۵۰ غلبم
 و تسا هدش بلط یدرونامبا كيب زا ۴
 ( رنیا تسیندب تسا هدش یعطق نآ تفایرد

 تایلام : ناموت رازه ۲۵۰ هک ميئوگب مه
 .دشابيمناموت نویلیم چپ ربغلاب یدمآر د

 ه۳ لان رد كيب رگآ هک تشاد هجوت دیاب
 دشاب هدرک یزاب ملیف ۱۰ دودح رک ادح

 دوشیم طوبرم اهملیف نیازا اث هن ود هک ,
 رد وا دمآرد ۵۱ لاس ینعی لبق لاس هب

 تسا هدوب نویلیم كي زا رتمک ۵۲ لاس

 دمآ رد ؛ تایلام بسک نیلوئس ارچ لاح

 نویلیم جنب زا رتشیب ۵۳۲ لا- رد ار كيب
 ۳۵۰ تابلام هک دناهدرک ریبعت ناموت

 مولعم < دنهاوخیم وا زا یناموت رازه
 !؟ تنبن

 زو رهب یتایلام یریگ رد لاح رهب
 هک هدوب یلئاسم زا هثومنود طقف , كيبو

 تایلابصوصخ ردنآربا یامنیس نادنمرفه

 اه لاجنج نیا همه و دنته وربور نآاب

 هک تسنآ رطاخب دش هتفگ هکیروطنامه

 نادنم رنه یاهداد رارق تایلام نیلوئسم

 نیبعت نآ ساسا ربات دنرادن لوبق ار امنیس

 ؛ دننک تایلام

 ناشیاهدادرا رق ردهک یغلبم زا رتشیپ امغیس

 . دننکیم تفایرد دزمتسد ۰ دوشیم رکذ

 نادنم رنه دندعتعم هکلب

 تاب عورش راظتنا رد شاتد ره

 ناد بک راک شاتیرصه ورسخ

 لاس هک ناریا یامنیس ما بحاص
 رد ار وا «دابهب» هات وک ملبف هتشذگ

 مياهدید نارهت ملیف یناهج هرا ونشج
 راظتنا رب هک تسای ااس قد یکب

 جرخ رپ و گرزب ملیف كب نتخاس
 هیام رس , ملیف نیا هیهت یارب .دشابیم
 دص رتم شاتبره و تسا مزال یتفگنه

 تاب رد ! رش رظن دروم ملبف هک تسنآ

 رسارس رد شخبیارب و یناهج رایعم
 اب هتسنا ونن زونه یهتنم .دزاس ایند

 یضناریا ناراذگ هبامرس زا كيچبه
 .دنایب رانک

 هک دینادب مه ارنیا تسیل د
 هبموسوم شاتیره دنلب ملیف نیرخآ
 لاس؟ :تدم هکنآ دوج و اب «توکلم»

 زونه : دشابیم شیامن هدامآ هک تسا

 اهنتو هدماینرد یمومع نارک | یورب

 بت 4 هحفص [۲]

 جرخ رب ملیف

 ملیفیناهج هراونشجردمهنآ و رابکی
 هدش هداد شامن . لق لاس ود نا رهن

 .تسا

 امنیس هراس ب ۲۳۳ هراش

 »ِ زتنس» سوریس
 دن ولا سوریس هعیلاح رد ۳

 و تسبرانس» ماقم ردار شملیف نیمراهچ

 مامتاب«هدبرب سفن» هب موسوم «نادرگ راک
 نیتسخن شامن فیلکت زونه ۰ تسا هدیفاسر
 ! تسین مولعم «رجنس» شاهتخاس

 نتشون اب امنیس رد ار دوخ راک دنولا
 ینادرگ راک اب ماجنارس و درک زاغآ ون راتس

 هار رد ملسق  «رجنس» هب موسوم یملیف

 یاهملیف نآ زا سپ و تشاذگ یاهزات
 ار «ییاتفآ بش» و « "بآ ریز دابرف»

 شیامنب اهملیف نیا ود ره هک تخاس زین
 «رچنس» ملیف زونه هکیلاح رد « دندمآ رد

 هکن ونک | یتحو دوب هدشن هداد شیاما وا"

 هب موسوم مهار شلیف نیمراهچ دنولا
 زونه 6 تنجنا هد رب ناباین «هدد رب سصن »

 ینامز هچ هعنیا و شلیف نیتسخن فیلکت

 یامنتسرادف رط رب هرهچ دبفم نمهب 8

 رد ار شایزاب شیپ یدنچ هک ناریا
 نآ ودرا شردا رب ینادرگر اکن یاهماغشن امن

 رتاست هنحص رب رگید راب « میدید دیفم

 رابنیا م:اهدینش هک روطنبا و دوشیم رهاظ
 نا ونعنار نمهب یرهر بلیت نآ هدرا زین

 دراد هدهع رب هنحص رب ناد رگ راک كلب

 هکنآ زا لبق نمهب هک دنامن هتفگا
 تیلاعف زنان رد «دروآ ور نآ ربا یامنسس هب

 هد رد یزاب هلغشم اب رورمب و تشاد

 : تفرگ هلصاف رفامست زا « نوگ ان هک

 بو ۳و یدنچ هعنآ
 زسین نونکآ و میدید دیقع ناودرا زا

 یاهزات همانشلامن رد یزاب یار

 . دنک یم هدامآ دیفم ناودرا ینادرگر اکب

 ار د وج

 ! تسین نشور « دیآیم نارکا یورب
 دوخ رخآ ملیف هک دنکیم شالت دنولا

 یلعف یلامنیت هورگ" زجب يناهامتبت رد از
 ۱ دروآ رد شیامنب

 رتاتههحصرب رگید را دیفم نمهب



 . تسا هدرک , فالخربلاساهکتسین دیعب و متسه هجاوم

 ؟تسا هدومن یریگ هرانک ناریا یانیم زا یمیرک هلاژ ارچ # !ایند رود هب یرفس كرادن رذءایض
 یامنیسهزاتس اهن نوه :یمد رک ها

 دنکشات لاویتسف ردهک متسهنارب

 منک یم تک رش
 هب ندز همطل نیمک رد امنیس « منک ساسحا هک ینامز ره #
 .يشکی م تسد یگشیبرنه زا « تسا مایکداوناخ یک دنز

 یاهنا رت «رابکب هاگ دنچ زا ره []

 یادصاب ار ناريا طاقن زا یکی هب قلعتم

 هنا رت مینا وتیم هلمجنآ زاو میونشیم ءایض
 «یردنب ولامج لامج و یلامش ولاگنز یاه

 .میربب مان ار « یکرف یزقیاد هنیکسو
 رود هب یرفس مزاع ءایض هکسیا دیدج ربخ

 هل رادتء رفس نیلازا شصقو دشابیم ایند

 و ایند فلتخم طاقن بلاج یاههنارت ندید

 دیالو دشابیم « ناریا رد نآ یارچا

 یاه هنآرت دضنامه زین ای هزات یاهراک

 !درک دهاوخ ایب ادصورس شایلحم یفاریا

 رب زابکن یلاس یهساقالما رج

 !.دوشیم رهاظ امنوسهج رز
 درهچ . دیسانشیم هک و یمساق)/ع

 :یاهملیف هاگ هبهاگ رگیزاد ء یتشک یانشآ

 رتشيب ملیف كي یلاس یتساقالع . یثار
 ردهک یلاس دنچ فرظ و تسا هدرکن یزاب
 ملیف یدودعم دادعت ۰ دراد تیلاعف امنیس
 یمساقالم .تسا هدمآ نآرکا یورب وآ زا

 هب رل یاقآ» هب موسوم شلیف نیرخآ هک
 ؛دوبنا رک | قور شیپ یدنچ «دوریم رهش
 امتیس رد شایراک مک تلع هرابرد شدوخ

 : دیوگیم نینچ
 یگدنزرد نم هک یئاهتیلوئسم هلاو

 تیلاعف تصرف « مراد هدهع رب مایصوصخ
 زا . دهدیمن نمب ار یثامنیس موادع

 ۱ تک رشیملیف ره رد متسین رضاح نم یفرظط
 هنأرا نم زا ملیف كي زا .رتشیب « هتشذگ "ییایزیلوسو «مياهملیف باختنا رد.و عتک
 ملیف رد یزاب اریخا یو. ! دوش هداد كيیلاس نامهب تهجنیدب و مهدیم جرخب
 رانک رد ار «تکرح یب ۰ روخن نوکت» رضاح لاح رد هتبلا . ماهدرک تافتک | ملیف

 زاغآ ناورش ینادرگر اکب یدروناممآ كيب هجوت لباق یثاهملیفرد یزابداهنشیپدنچاب

 تک

 ءاگچیهو مشا رودب یلاجنج هنوگ ره را

 یاهلاجنج ندرک اپب اب هک هتناوخن ملد
 و میاسن حرطم ار ممسا « تشردو زیر

 یامنیسهراتسنیرتوهایه مک منک یم راختفا

 رتوهایع مک هلئسم نیاربانب . متسه ناریا
 هسک منکیم در بیترت نياب مه ار مندش
 رد یتح و ماهدوب وهایه مک هثیمه نم
 ! ماهدوبن وهایهرپ مع هتشذگ

 ؛امنیس رد تاهلاس دنچتبلاعف []
 «یگداوناخ روما هب تآیگدیسر هب یاهمطل
 ؟ تا هدزف

 زانک نم . هجوچیهب : یمیرک هلار

 هک .مهدیم همادا یلاور رد ار مایئامنیس

 یگدنز هب یاهمطل نیرتکچوک ندز هب رداق رخاوآنیا هک دسریم رظنب ۰ هلاژ []
 ینز؛مرسه یارب نم . تسین مایگداوناخ ۱ یاهدشهتشذگ زا رتوهایه مک و رتراک مک

 هن ومتیردام مدنزرف یار و سانش هفیظو یلاس هشيمه نم الوا -: یمیرک هلاژ

 و امتیس هک منک ساسحا نامز ره و متسه لاسصما هک مدرکیم یزاب ملیف هسود یکی
 هبندز همظل نیمک رد ۰ مایرنه یاهراک .دید دیهاوخ نم زا ملیف دادعت نیمه مه
 ی ؟یتی.رنف زا ؛ تسا مایگداوناخ یگ.دنز . ماهدشن هتشذگ زا رتراک مک نیارتاتن

 تک یم تسا دی اب مه مند وب وهایه مک تروم رد بنات

 ۳۵, هحفصرد هیقب هک هدوب نیارب مایعس هشيمه نم هک میوگب
 :۰:۰:>هه ۰٩۰۰۰۰

 رادن ندنا راخ رس تص رف تابب
 دناد یه ان رشد رکت را ییمق 2 تابد هک تسا عیاش

 ۹ 2 ؟ ی

 هامدنچ رد هک یدرونامیآ كيث اضر 8
 هدمآ نا رک ای ور وا زا یملیف رتمک رییخا

 نیرتراک رپ زا یکی رضاح لاح رد .ت سا
 لوس وت سا نآریا یامنیس نارگیزاب
 كسا «درادن ندنآ راخ رس تص رف» فو رعم

 « ویسوم و هراوآ » ملیف رن یزاب یگزاتب

 هدیناسر نایاب ار رافص ۰ م هزات راک

 نآورشریمآ هزات ملیف رد یزاب مرگرس و
 ملیق یکدور تالوصحم زا یملیف نینچمه و
 ملیفسراپ یاهملیف نیرخآ زا یکی زین و

 تص رمسش اعقا و یو « دزاذگ یم رس تشپ

 ۲ درادن ندناراخ رس

 یئادج رب ینبع میراد مه یرگید ربخ
 لبق لاس رخاوا . نیگن و یتدروقامدا تلیب

 اهنابز رس رب نیگف و كبب جاودزا هعیاش
 رگیدکی قافقاب ودنیا « نآ لابندب و داتفا
 2 رتشم ملیف دنچ رد و دندرک رغس هیک رث هب

 زا سپ و دنتنج تکرف هیکرت و ناریا
 نا ريا هب « روشک نیا رد تماقآ هام دنچ

 ۰ اهبا تب ۶ 7 ۳ 4 ۱! 0 ۱ ایلاتبا زا یقطنم ناما ت ۵ زاب اب انمض لفاحم رد هتشذگ هتفه هکندا ات . دنتشگ زا ...٩ و ی 1 9 : 20به

 هیهت دنبوگیم هکیروطب و دیسر شوگب سنبآ یاه هام رد كيب یراک همانرب اضر» هب موسوم « ناریا ملیف هناخ» زا رد یزاب كيب « هتفرگ تروص «۳۳ هبت » 9 1 ِ شدبیدجملیفهبهتیا ربیلئاسودب رخ تهج هک
 تک ش اب دوب رارق هک مه ملیف ود یکی هجوت اب تفگ دیاب بیترت نیاب . دشابیم هک یملیف رد تک رش زین و « تسد شوخ . دیامنیم زاغآ زین ار «۳۳ هیت » ملیف

 .دیدرگ یفتنم « دورب نیبرودی ولج ودنبا راک پ رگیزاب نیا هک یدیدت تیلاعف هب دزاسیسم اکیرسآ رد ناورش ریما یلوصحمرد یزاب « اهنیا همه رب هوالع

 ًامنیس هراس .تس ۲۳۳ هرامش بت ۵ هحفص [۲]



۱ 
 ل 1 ۳۴

 نآ زاسملیف و اهملیف

 ندرم قشع اب
 لوصحم یرادربملیف روما ناباپاب 8

 «ندرم قشع اب » هب موسوم ملیف انیت هزات
 ملیف نیا رد تسا هدش زاغآ نآ ینف روها
 ویقداص رم انآنادرگر اک و تسبرانس هک
 < دار دیعس تسا یضاق دمحم شرادربملیف
 ودردان هداز یلاو رهچونم « یبانج هتنش رف

 یدضمج اننض دنراد تک رش ینافرع نیسح

 زا یئاههنحص رد زین روشک سک وب نامرهق
 اضر ار ندرم قثع اب دراد تک رش ملیف نبا
 , تسأ هدرک هیهت ینابیش

 اع

ً «ِ 

 ناراب رتچ ریز
 ملیفرد ریخ نفتآ تکرش هعنآ ا 8

 شواک بیبح دیدج راک « ناراب رتچ را ز»)

 اس_ههظحل نیرخآ رد یلو دون هدش یعطق

 ملیف هراتس « یرواد هناز رف » ةهب شقن نیا

 ودش هداد سیقلب و ما و هخرسوم یاه
 یارب هک وآ رتناوج پیت رطاخب راک نيا
 تفرگت روص تسا رتبسانم شقن نیا یافیا

 یل وصحم هک نآ راب رتچ رز رد

 یکناباضر طسوت و تیساناپ یئامنیس ناهزاس
 ینارگنک دیعس هدش زاغآ نآ یرادربملیف

 هنازرف ء دیرف رهچونم . شوروخ یرخف
 تک رشیشخب تبانع و یباهش نیهم ؛ یرواد
 , لئ راد

 زا ۰ ۱

 تک رحیب . روخن نوکت ناورش ریما هزات راک رد یمساق الام و یدرونامب | كيب [7

 بت "۲ هحفص []

 . دهد ماجنا مایپ

 دولا هم زیناپ
 ظاک « یشاب اروک » راک ناونع 8

 دها وخ ناریآ رد هک ینپاژ سانشرس نادرگ
 ساروک . دشابیم « دولآ هم زیئاب » تخاس

 :تسا شاهزات ملیف یاهلحم باختنا مرگرس

 دسیعس ار یشاباروک ملبف یلصا یاهشقن
 یزاب ینپاژ ناوج هراتس گی و ینارگنک
 . درک دنها وخ

 هام رهم ات زو رهب همان رب

 رهمات یقوثو زورهب یراک هعانرب 8
 زور دنچ یط تهج نیمهب تسارپ هام
 در ار فورعم زاسلیف دنچ توعد هتشذگ
 یارمسجا لوغشم نونکآ مه زورهب دومن
 دعت و تسا ولشادغآ ه رهش ها رمه یاهمانش امن

 یمناحیلع هزات لایرس رد یزاب دیاب نآ زا
 بملیفهک دبامن عورش ار 6 خب ربا هداح »

 .دیماجنا دهاوخ لوطب اهتدم نآ یرادرب
 هام رهم ات متح روطب هک اهراکنیا لالخ رد
 ملیف رد یزاب دیاب تفاب دها وخ هما(دآ

 ار یمتسرابک سابع راک « هناخ هیغصت »

 یئامنیس فامزاس زا تسا یلوصحم هک زین

 امنیس هراتس بسم ۳۳ هرامش

 نیا رد . دش

 یلوصحمهک یئوج رهم شوبراد راک «انیم هرباد» یگنر ملبف 6
 ؛نازورف « نابریصن یلع ء یماظتنا هللاتزع نآ رد وملیف لت زا تسا

 یاهامنیسردشیامن هتفه .جنپیط « دنرادتک رشینارگنک دیعنا و ریخ شتآ
 .دومن شورف ناموت رازه دصنش و نوبلیمكي دودح اناید و ككيتنالتآ

 ملش هزاخ . زا تسا یل وصحم هک یردان ریها راک «هبث ره» ملیف تر

 شنامن هتفه ود یط دنرادتک رش. میرم و یدمحلا رهچونم نآ رد و ناربا

 یرپاک امنیس رد اهنن

 دو ریم ره هب دمص

 راک مرگ رس تخس دایص زیورپ ال
 دشابیم « دوربه رهشب نیص ») ملیف ینادرگ

 . دیامن هدامآ ناتسبات یا رب ارثآ دناوتب ان

 تسد نیرز اضریلع طسوت هک ملیف نیا رد
 تسد نیایگهشیمه مبت دوشیم یرادربملیف
 شقن هک وا دوخ ها رمه دایص یاهملیف زا
 دمص . دنراد تک رش دنکیم یزاب [ ر  دمص

 امآروناپ یل تنیس نامزاس ر دو ربم رهیشد

 . دیامنیم شخب

 یرداق دیدج ملبق

 ملیف زا دعب هک یرداق جربا 6
 اصخش تفابث تصرف رگند « ر جنخ تشب»

 تراک رد یلوحت اریخا دیامن هیهت یملیف
 دنچ یط تهچ نیمهب و هدروآ دیدن شیاه

 داهنشیپ جنب « راهچ دودح هتشذگ هتفه
 يسايف اصخش دراد میمعت : : دومن در میه ار

 لوغشمیملطمنیعس نونکا مه هک ار شاهزات
 . دیامن هیهت تسنآ یوبرانس نتشون

 یداب:تیمها شاهژات راک یار! یرداق

 یرس كثوم

 اکیرمآ و ناریا كرتشم لوصحم 8
 یئاهتمسق هک « یرس كثوم » هب موسوم
 یدوزب هش یرادربملیف ناريا رد نآ زا
 رد نونکاميه هک ینف یاه راک ماجنا اب

 دفضهاوخ شیامن یمدامآ دوشیم یط ناملآ

 زا یاهدع رب هوالع ملیف

 4 »ِگ
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 .د ومن شو رف نام ون زا رزه ۶ + د ول

 رتیپ هلمجنم یللملانیب فورعم ناگشیپرنه
 دنچتربوش نیراک و ناد لکیام زویرگ
 « یئانب یروپ لثم مه یلاریا هشیپرنه
 یمهم یاهشقن یفطل دومحم و لیگ نیسح
 رد ملیف نبا زا یئاههنحص. دنراد هدهعب
 :تسا .عدخ یراد ریملیف ابن ایسآ و شب رطا

 تک رح یب ء روخن نوکن
 هژات راک زا تعاصین نونکات 8

 روخن نوکت » هب موسوم ناورش ریما
 ملیفنا رهت زا تسا یلوصحم هک « تک رح یی
 دوشم یرادربملیف یعیفر هللارکش طسوت و
 روما هک ملیف نیا رد . تسا هدش هبهت
 تسا نوئدا امنیس تک رش هدهعب نآ شخب

 « یمساقالم نیسح « نیگن « یدرونامبا كيب
 تک رش یریم و تخشوخ « یقطل دومحم
 نارهوش ملیف نونک | مه ناورش زا . دنراد
 تدحو«یدرونامباكبب تک ش اب ميناخ هزمغ

 ینامرهق الهشو راینمه « یریم « نیگن
 ناونسع الامتحا . تسا شیامن هداهآ

 دها وخ رسغت « تک رح یئ « روخن نوکل»

 . درک

 تگنراگنر و ادخ درهم

 شخب ریدمنا ونعب اهلاس 4 یرواد 8
 تشاد تیلاعف اماروناب یئامنبس نامزاس رد
 یئامنیسزک رمكب داجیا اب هتشذگ لاس رخاوآ

 شخب و هیهت راکب اصخش «كنراگنر » مانب
 یدابز دادعت تدم گلدنا رد و دروآ ور ملش

 | ریخایرواد دومن نیچلگ روظنم نییدب ملیف
 كن راگنر نامزاس رد ار یرتهد رتسگ تیلاعف

 ندرم قشع اب ملیف رد ینافرعنیسح - یبانج هنشرف دار دیعس []



 یرس كثوم زا یئامن رد تربوشنیزاک- زوبرگ رتیپ - یئانب یروپ [7]

 زا یلک روطن تهج نیمهب دیامنیم لابثد

 .تف رگه رانک اماروناپ نامزاس اب یراکمه

 نامزاسرد هک یدیدج یاهملیف هلمج زا

 ناوتیم دوشیم شخپ كنراگنر

 « یمادنا ریش « قوو رهچونم تک ر ش اب
 تک رش اب درخرز « یریم و یفسوب الهش
 و رف نیهاش دنولیلجهناوج « قوئو رهچونم
 اضر هزات یاهراک هداز یلاو رهچونم

 نینچمه و یقداص ربکا راک مش « یئافص
 تک رش اسب "ملیف یکدور دیدج لوصحم

 یرسسم و هنیرزژ . یدرونامبا كيب
 - .دربما

 بش ررم زا روبع
 یورسخراک نیلوایرادربمنیف راک

 یلوصحم هک « بشزرم زا روبع» هب موسوم
 لابندیحرفدیشمج طسوت ملیف لهد ژا تسا
 نآ هدننک هیهت هک ملیف نیا رد دوشیم

 مرکاضر« ینامرآ داز رهش ءافو تسا نامرآ

 رومآ هیلک .دنراد تک رش نامرزآ و یئاضر

 رد ملیف نبا یکینکت و ینف
 . ددرگیم ماجنا ملیف

 دشمامن عین هبل
 هتفه نیا زا هک نایچکد ق نا رماک 8

 ینویزیولت هزات لایرس ثب ینادرگر اک

 بذر یاو ید وتسا

 زاغآ ناتاک رد دنمروپ روصنم یارب ار

 ار« غیت هیل» ملیف هتشنگ هتفه تسا هدرک

 تیسناناب یئامنیس ناهااب زا :تما یلووصحم 6

 یوبرانس هک ملیف نآ رد . دناسر ناباپب

 طسوت و هتشون هداز بیجن دمحا !رفآ

 جریا تسا هدش یرادربملیف یکتاب اضر

 ی سد نیووب در

 *» دنراد تک رش دا

 اهتسوپخرس
 -خرس» ملیف ژاتنوم راثقا یسوم 8

 نیسحمالغ نآ یهدنزاس هک ار «اههتسوب

 ناباپ ملیف اکیف ویدوتسس ردتسا یتطل
 ملیف نیا ء ینف روما ریاس مامتااب و دناسر
 دهاوخ شیامن هدامآ رگید هتفه دنچ ات

 طی ول 45 اهتسویخ رس » ملبق ۳

 یحرف دیشمج و هیهت بوک رس اضرمالغ
 هداز ینف زیورپ « تسا هدش یرادربملیف
 . تسا هدرک یزاب ار یلصا شقن

 ینابیش و ینالسوتم
 دمحم» اب یتا رک اذم ینابیش دیشمج ال

 قفا ول تر وصرد ات هدروآ لمعت «یبالاس وتم

 یثامنیس نامزاس دیدج لوصحم ینادرگر اک

 ارنآیلصاشقن ینآرگنکدبعس هکار ریواصت

 بش زرم نزآ روبه ملیق زا یاهنحص رد افوو ناتو و و

 یطنالسوتم . دهد ماجنا «درک دهآ و خیزاب
 دیابهک تسا یئوبرانس لیمکن مرگ رس العف

 قفاوتتروص رد ات دزاسب ینآرگنک تک رش اب
 .دیامن زاغآ ارنآ ینادرگراک « ینابیش اب

 ینارگنک ابیداد رارق لبق هام دنچ یبابیش
 یلو دومن دقعنع ملیف ك. رد یزاب یارب
 هدشن تسردملیف نیآ یمدنزاس لماوع زونه
 . تنبا

 لئوماس هشیپرنه رپ ملیف
 رداک لیمکت اب نایکیچاخل :وماس 8

 «شش و تسیب» مانب شاهزان ملیف یرگیزاب
 تظورشنامزیط وب رمنآ ناتساد عباقوهک

 یگنرروطن هک ارنآ یرادرصلیف راک تسا

 نونکات دیامنیم عورش دش دهاوخ ماجنا
 یئانب یروب ء دیش نمهب یزاب
 یعطق ملیف نلا رد یخیاشم دیشمج و لالج

 زا تن یل وصحم

 لو اص سلع (رثآ

 یششو تسب تسا هدش

 یورانس هک ملیف را

 نا زاس هنداح

 یکدور دندج لوصحم یرادربملیف 8
 « نازاس هثداح » نآ تق وم مان هک ملیف

 یدابع بجر طسوت تسا عورش لامش رد

 وداج غارچ و نیدل اعالع زا یا هنحصرد دنولیلجهنا وج ءردص ماحرا [۲]

 نآ هدننک هیهت هک ملیف نیا رد . دش

 تسایریگناهج شنادرگر اک و هداز میحر

 تک ش یریمو هنیرز « یدزولامیا كيب
 , دنراد

 وداج غا رچ و نیدلاءالع

 زا یرود اهتدم زا دعب رنص ماحرا

 ناتسادساسا رب !ر یملیف هتشذگ لاس امغیس
 ابتسا هدرک یزاب بش كبورازه یاه
 وداج غارچ و نیدلاءالع یاها رجام نآونع

 - دفولبلج هناوج شدوخ زجن نآ رد هک

 - دنمشوه - ینامسآ مچ دوعس سس ددجت

 . دنراد تک رش هاشناهچ روصنم

 ناهفصا رد ملیف یجراخ یاههنحص
 تسا هدیدرگ یادربملیف یمیدق یاهخاک و
 ا مسنآ یرادریملیق رومآ ینالوم مارهب و

 . تسا هتشاد هدهع رب

 هک ار وداج غارچ و نیدلا ءالع
 تک ر ش ؛ ناریآ ملیف هناخ زا تسا یلوصحم

 :رنآ شخب روما تسا رارق تیساناب

 . ددرگ رادهدهع

 ادخ زر یهادنا ریش و قوو رهچونم ۳7

 امنیس هراتس ب ۲۳۳ هرامش بت ۷ هحفص ۲



 امنیس هداتس یا رد یصاصتخا

 فثک ار یروهظون هدیدپ دوویلاه
 « تل وا رتناج 9 مانی یاهراتس بس هتیسا هقرک

 وا هک درکیمن رکف تقوچیه دوویلاه
 و ترهش زا یجوم عیرس دح نیا ات دلاوتب
 رب ه والاع ۰ درادا و تک رحب ار تیب ویحم

 .دیامن دوخ روحسم زین ار اپورا « اکیرما

 سیولا » روهظ" نامز زا كش نودب

 یتیم وبحمو ناجیه نینچ نونکات «یلسرپ
 هرطاخ وا دنیوگیم . تسا هتشادن هقباس

 تم تست هدومن .هنفز از نیولا توت

 نآدقاف سیولا هک دراد یئاهیگژیو اهتنم
 كي هکنیا رب هوالع اتلوارت ناج

 رگیزاب تسا تردق ۳ هدنصق ز و هدننا وخ

 0 تون"
+ 

 . دشابیم مه یگئاناوت
 یرای» اب ار شراک ادتبااتلوارت ,ناج

 ك ۹ ؛درک عورش ینویزبولت یاهملیف رد

  یهتخاس«یراک »ملیف اب راب نیتضخن یارب

 یرول رپیپ رانک رد «املاپ ید نایارب»
 یفرحه امنیس نارگاشامت هب كاپسا یسیم و
 ار شیاهیک هو تسناوق وا شقت اعا تدش
 یاهراک دم ایت وا ۱ ت دیایف هضرع

 راک نیرقناتخرد و تشگرب یتوپزیولت
 بابح رد یرتپ » لارس رد یژاب وا
 . دوب < یکیتسالپ

 ابواهکدوب ,نویزبولت یاربر اگ نمض
 نیمه یط دش انغآ «دووگیتسا تربار»

 ملیف رد یزاب یارب وا دک دو یئانشآ
 ملیفنیمه و دش دزمان « ب هبنش ناجیه»

 هرانایاقف ار وا. ز
 .دنکباترپ راتسارپوس كي زرم ات ار وا و
 رپ مان ,كي هزورمآ. « اتلوارت ناج»
 یتح - تسلا صقر و یقیسوم یارب رابتعا
 دزهات ژین راکسا هزیاج تفایرد یارب

 یاهراتس ون رهیاربتیعقوم نیا و دوشیم
 . دیآیم شیپ مک یلیخ

 یاهزا تب ناناوج هزورما لاحرهب
 اب نم وا اب تاقالم یارب دفاهدرک ادیب

 مدوبهدید نونک ا هک یتیعضو نیرقلکشه

 ,ه هجح تسنا وت هک ی وب

 متسنا وتن یل و

 مامتو دماین الصا نوچ منک تاقالم از وا
 هچ ات وا هک دادیم ناشن تاقافتا نيا
 تا راتفرگ لح

 :وا اب وگتفگ و رادید ضیف هرخالاب

 نمی بتره « ناج» یشنم و داد تسد
 تعاسکی زا دیابن نامیوگتفگ دادیم رکذت

 وا د هخ هکیلاح رد دشکب لوط

 ا رچ و دراد تق و ردقج اعقا تب نیک | تیمش

.«» 
۳۳۳ 
 تم ۹۳

 دراد یاهماث رب هچ نآ زا سپ و تعایکی

 -میدش اهنت "واو نم هرخالاب هنه نیا اب
 ساکع نوچ میدوبن اهنت یاهتت اما

 درک مامت از" شزاک وا یتقو دوب ام اب
 لمحت وا اب تاقالم یارب هک ار یتالکشم
 هک[ تب مدد سرش شیارب « مدوب هدرک

 دینک . رواب .«تفگ ودشتحاران دیامن رهاظت
 ؛ متحارا مه یلیخ و ماهدنم رش نم هک

 یاوه دیاب هک متسه یلحارم رد نم نوچ

 مه

 ًأاص وصخمیس مشاب هند ار ناراگن همانز ور

 - ۸ هحفص ۲7

 کی همآ زا

 ومریگن یرسرس و نابآ ازنآ و موش نوویلاه رد امنیس هراس راگن ربخ « نایاب لکیام» یوگتفگ

 - اتلوا رت ناح
 ناناوح زا و وصق رد دح ته

 -. دشاب هدهآ رود هار زا رز
 ناریازاوتاقالم یارب هک درکیم رکف وا
 هراتسراگن ربخ نم هک تسنادیمف و ماهدمآ

 . متسه دوویلاه رد امنیسن

 هلحیم هدنناوخ ناتسود هک .منک یم رکف

 ناج » اب زونه یفاریا نارگاشامت و
 هکدشنادیمن و دنشاب هدشن انشا « اتلوارت
 هدینشن ار شیاهزاوآ .دراد یئایازم هچ وا
 شزیگنا ناجیه و دولآ بت یاه صقر و
 هک مرا ودیفا لاح رهب ۰ دنشاب هلنالت از

 ناجیه « ملیف هک دوش پاچ ینامز وگتفگ
 . دنشاب هداد شیامن وا بش هبنش

 مک تسد ار وا البق هک میوگب نینچمهو
 اب ار وا وگتفگ نمض اما مدوب هتفرگ
 هسک متفای نآ زا رتهدیمهف و رتروعش

 هک دید دیها هخ البق لاح و مدژیم ی

 تسا ملطم و ءاگ | بن هچ ۲ وا

 نت

 ترش دی وگد امن اتلوارت یاقآ 8
 9دراد یاوزم و معط هچ تبب وبحم و

 «تسا یعوبطم و نیریش ژیچ ًاملسم ب
 ؛دشاد ینال وط نم وادیاب هک ریطرشب

 سدلح

 امتس هراتس بم ۳ هرامش

 رد تداع كي تروصب دوز یلیخ نوچ
 روهفع دراتم هقای -منک یم کف :قیآیم
 تیپوبحم ترهشهبدوزیلیخداتعم كاب لثم
 رمهب رگا هک دنکیم ادیپ دایتعا دوخ

 زاء دوش هتفرگ وا زا تداع نیا یتروص
 یضس هک دینیبیم رگا و دیایمرد یاپ
 تسد دوخ ترهش ظفح ای پسک یازپ اه

 بجعت « دننزیم بیرغ و بیجع یاهراکب
 نآ هب اوه لثم اهنآ نوچ « دینکف

 نتفر داب زا و یشومارف ۰ دنراد جايتحا
 و كالهم مس لثم روهشم هراتس كي یارب

  تشا هتک

 لماتم رد دنناوتیمن اعقاو اهیضعب

 جالع یارب و ۰ دننک تمواقم یشومارف
 ءردشف داوم ریاس اب و لکلا هب نآ رد
 دایتعا كي اهنآ مقاو رد « دنربیم هانپ
 ؛دنی امن جاللعیرگید داهعا اب دشها وخیم ۳

 . دننزیم یثک دوخ هب تسد مه اهیضعب و

 . دشکن لحا رم نیاهب هراک هک مرا ودیما

 ار دوخ هنوگچ یریگشیپ یارب لق
 ؟ دینکیم مواقم

 راک یارب
 سس

 لباق شززا حس هب یعس ۵ حص

 - منک یریگولج نآ ندش تخاونکی زا
 همأث رب ریدم یاهراک بظاوم مه یفرط زا

 ار وا مئثاد و متسه متاغیلبف و یزیر
 دشاب نم بظاوم ات منکیم یضار و عیمطت

 روا دیاب یلو بم دینک ی م بجعت دیال

 تاغیلبت ریدمهک ری یفاسک دینک

 و راک تیفیک هتبلا . رتقفوم اهنآ
 و باداش هثیمه هکیروطب ۳ رد یروآ ون
 ء دولدیاهداعلاقوف تیمها دشاب توارطاب

 - مراد تاکن نیا هب یدایز هجوت نمو
 راکشزرو كي لثم هدنصقر كي لاحنیا اب
 همژال.دشاب دوخ یاپ یور دناوتیمن هشیمه

 دتسایکالاچ و یژرناو یناوج راکنیا
 تایصوصخنیا جیردتب نس نتفر الاب اب هک
 تونه تیک هان . دنوریغ تسحژا مع

 نیسج» و اه « رتسآدرف» هک یماجنا
 هک یراک همزال . دندرک ادیپ اه « ۷

 مراد یعس اهتنم تسا یناوج « مراد نم

 کحتسم روتکآ كي ناونعب "ار متیعقوم
 و هدنصقر كي ناونع هم طقف ۲ رام
 ۱ موشن هتخانش هدنفاوخ

 هرطاخ دینآ وتیم دینک یه رکف ت

 اب « رثسآ درف » نوچمه یناگر اتسهنادواج

 ؟ دینک هدنز ار « یلک نج»

 ارنآ امتح منکب یئاعدا نینچ رگا بت
 .درک دیهاوخنم یاهیزآورپ دنلب رب لمح
 ترواقت اهنآ راک اب یتاهج زا نم زاک
 نامز هک یطیارش هکنیا رطاخپ - دزاد
 هم قلعتم یهتشذگ طیارش اب دراد رضاح

 ینامورنامز « نامز نآ دنکیم قرف اهنآ
 یچاشامت - هوب یرتناف. ر مهو و ایوز

 وب بو پ یوم

 زارتراوشدیگ دنز طبارش هک رطاخ نب
 یزتناف بئاج هب ار وا نیمه و دوب مچ
 شومارف ار ,دوخ یناظحلات دیناشکیم
 تسود رتشیب یچاشامت الاح اما - دنک
 رگید و دوش وربور اهتیعقا و اب راد

 دنراذنرادبرخ للجم و جرخ رپ یاهامنیس

 جرخ مک و هداس ملیف اب تشهن نیا و
 . دش عورش « "ردیار یزیا»

 لوسشم مه لاکبزوم یامغیس ابآ 8
 رتهب هکنیا اب ؟ دوشیم یاهدعاق نینچ
 رد نانچمه لاکیزوم یامنیس رد تسا
 ؟ میشاب یرتناف یپ

 زا دناوتیمن مه لاکیزوم یامنیس ب
 ملیف یتقو . دشاب رانک رب هدعاق نیا
 دمآ هدرپ یور « دباس تسو ناتساد»

 هدش هجلاوم یریظن یب شورف و لابقا اب
 لاکیزوم یامنیس رد ینح هک داد ناثن
 نا وتیموس میشام اهتیعقاو لابندب دیاب زی

 شیامن تیعقاو هراب رد یعقاو ریغ یفاب زاب
 نامز رگید « اه نامز املس . تخاس
 د یشاکبرما كي » نوچمه یئاهملیف
 نامز ۰ تسین «یژ یز» اب « سبراپ
 . هدش مامق مه « رگانش نایورهم»

 مينيبیمار اهملیف نیا تقوره یلو ال
 تق هجبه راگنا تیبا شخب تل نامبآ رب

 . دن وشبمن هنهک

۳" 



 اما - دیاش صوصخب یاهلیف نآ

 یوریپ میناوتيمن رگید امنیس عون نآ زا

 - ميزاسباراهنا ریظن یئاهملیف و مینک

 -یم تنلاهملیف نآ ددجم یاشامت زا رگا
 ار یدایز تب هکتسنیا یار

 داسیب ار امش و دیامنیم یعادت ناتیارب

 ردأر ۳ ۱ دزادنایم ناتیاهیناوج

 اپ و دیتشاد ناثتسود هک دییاپیم اهنآ

 اعمایف نیا نم یارب یفو ۰ دبرآد زونه
 بذنتسین زیگنا هرطاخ ای و باذج یاهژ

 لثم یناک راتس یاه یئامن رنح یارب اما
 < یلک نج ۶ 2.6 رتسا 2 9

 دناهدوب ماگشیپ اهنآ لاح رهب نوچ ,ملیاق
 الا « دنواد قلعع هتشذگ هب اهنآ یلو

 نامز « نامز . تسین نانآ نامز رگید

 4 دیرب

 ما رتحا

 تسا باتش و ناجیه نامز « تسام
 ار دوخت سآ روبجم زین صقر و یقیسوم
 ناناوج دزاس كنهآ مه اهیگ دیو نپا اب

 « دنتسه لوجع « دننکیم یباتیم :زورما
 لمعلاسکع و دنوشیم یبصع دوز یلیخ و
 زورمآ یامنیس رد دیاب ام . دنهدیم نان

 میشاب هتشاد هجوت تایصوصخ نیا مامتب

 هروآ ردارجا نامز نامز « هدش مامت اهیلک نج و اهرتسآ درف نارود ٍ#

 تسا نیم

 نارگیدو۰ مته یاهد رد لثم نم

 رد امنیس هراتس راگنربخ نایاد لکیام 8

 ميزاسیضارار رگ اشامت ميناوتيمن هنرگ و

 ملیف هرود و نامز دینکی من رکف 8
 ؟ دشاب هدش یرپس لاکیزوم یاه

 دیاش . منکب یرکف نینچ دیاب ارچ ب

 رد هک دینک هراثل یدوک ر هه دیهاوخیم

 راتفرگ لاکیزوم یامغیس ریخا لاس دنچ

 یشان دوکر نیا یلو - تسا هدوب نآ
 رداب نارگ امنیس راک یگنهآ مه مدع زا

 هکیلاح رد . دوب رگاشامت زور تساوخ

 و یقیسوم هتشذگ زا رنشیب یلیخ زورمل
 ی زاب اج ام یگدنز رد صقر

 اریئاهنلاس دادعت ۰ دیناوتیم ناسآ یلیخ

 اب دنصفریم اهنآ رد هزورما ناناوج هک

 " _-ِ هلیف هک دینک هسیاقم هتشک
 یسعت رحم

 اتلوارت ناج قافتاب دو ویلاه

 هدروآ تسدب « بش هبنش ناجیه » مریخا
 هرود دنآوتیم ینامز ره هک دهدیم ناثن
 هک یطرشب « دشاب لاکیزوم یاهملیف
 نامز تساوخ و طیارش اب آر دوخ دناوتب
 . دیامن كنها مه

 و هنف" عیاه تیهوم نیا 6
 یرازگهیامرس هب تسد امش یوردوویلاه
 ؟ تسا تسرد هعباش نیآ ایآ « هدز ینالک

 و تصرف دصرته هشیمه دوویلاه
 یور دنا وتب ات « تسا هتخانشان یانهدادعتسا
 بزم نآ زاد هدر یراتگدیاطس نآ

 دووبل اهیاربالعف نم

 دهآ هشیع هک

 یا رقج دی امن یراد رب

۱ 
 زن مح مب آیه اباسجب هتییجمب 5۰ ی

 تسنب هک یتیب هعحیم و ت رهش یهنا هتشب هن

 هلحرعب ار یگرزب یاههژورپ ماهدروآ
 دب اب مهنم هک تساجنیا

 تک رش یملیف ره رد و مشاب رک بطاوم
 زاسملیف مادک ار هک منک تقد و

 نیا ریع زاد هچج تب ملک ی

 ۰ نم آ مهآ وخ زد یاب ز 4 دوز یلیخ

 وترهش زار زا تسا نکمم اآ
 هدرپ ؛هدش امش بیصن هرامکی هک یتییوحم

 ؟ دیرادرب

 مها هخب نه هک درادن دوج و یزار 

 یاهراتسای و رگیزاءره مرادرب هدرپ نآ زا

 رد طقف ودراد دوخب صوصخم یئاهیگ ژیو
 هضرغ ار اهفا دناوتبم یصاخ تاهج

 عوضوم نیا زا مه شدوخ دباش دیامن

 یهاگ آ

 وا هک دی آ شیپ

 یروط طیارش" رگا دشاب هتشلادت

 دوخ هژیو تیعقوم رد
 هضرع ناکها و تصرف واه + و دریگ رارق

 و یک اب
 هک تگ هحیتف یاب

 « دوش هداود

 سس . بش ها میخ

 سیا هال زا دصرد هاحنب

 گفداصت 5 یخ هی ط وب رع تسب هضم ۴

 -ک

 هی رف نا یهیقم و. تسا
 هکیروطنامه . دراد طابترا مدآ هدادعتسا و

 «بش هبنش ناجیه » ملیف زا لبق دینادیم
 لایرس و ملیف و شیامن دنچ رد نم
 ؛مدشنقفوم اما « مدرک تک رش ینویزب ولت

 قادر دن زین نا ها
 نمب« بش هبنش ناجیه » ملیف اما

 رد و متکور ار متافاکما ات داد تصرف

 متسه هک مدو نامه ملیف نیا
 یب زین دوویلاه تاغیلبت فو دینک رکف
 قوسقن نکنم نم هتلا س هدوبن ریثاث

 ای ورل اما- مت دن یدروم چیه رد تاغیلت

 مهلسیف نیا رد نم راک لباقم

 اي .ناونع .هب. مناهنکع و دش هدز

 تالحم دلج یور روهظون زوناج اب هدیددپ

 ِ 9 یهجوت هک یتالحم یتح قرک و ار

 و تردقع هی

 دنبال

 رد ارچ

 ت رمح

 و تك وفن هی

 زونه هک دینک روابدینا تیم ٩

 تیم ار امش یسرلب ینا ربا نا رگ اشامت

 نکمم طقف یدودعم هدع طتف « دنسانش

 یئاکیرما تالجم رد امش زا یسکع تسا

 هرامش ب ٩ 4حفص ۲

 ؟ دنشاب هدید یئاپورا اب

 منکیمن مه بجعت و منکیم رواب
 اهیلیخ مه اکیررماو اپورا رد یتح دیاش
 هناهدیدن ار ملیف نیا زونه هک دنشاب

 ملیفنیا تیقفوم - تسا ار زاغآ مقاو

 یمنمه ام دوخ و دوب هبقرتم نیغ زین
 یلابقتسانینچ اب هک مینزب سدح میتسناوت
 رگف هدننک هیهت دش میهاوخ هجا يه

 و دزاتسم و ملیفكب هک درکیم

 رطاخنیمهب- تشاد طسرتم یشورف ر اظتنا

 مامت نازرا ارنا رتشیب هچ ره ات درک یمس

 ناج - یفویزیولت زاسلیف كي ۰ اب دنک
 | رگیزاب كي و تسب داد

 دص رب مه دن ۱ همت

 لا 3: ماتم
 هک تساوحیم مهت میق
 . هننک كرير .تسالوخیمت . دناوخب .مه ۲

 هدش دیدناک یزاب یارب هک ینانک
 هورگ اعیط ء, مش ههنیزگ رب یی 8 نقد وپ

 دوخ راک راظتنا قبط دیاب زین هدنزاس
 دومی رلا رگ رب

 و ا وخ نم زا نادرگراک ۷۲ تب
۰ 

 ۸ یدحار تل ۳

 مقآ و رد 1

 تفومرگا تسام دوخ هص.رع یأرب

 ت
 لیح>
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 تصرف

 رد و د ون دها هخ ۶ و رف رب نام تفت | ید هس

 هک یتیعقوه زا لقال تروص نیا ریغ
 داتفا ميهاوخف رث نیئاب میراد

 هاتف رگ راکب ملرا.هشزخ یار ار ععردق

 میاهدش مه ی وهم و

 راک داهنشیپ نیدنچ یاهتفه الاح

 اعتنم ۰ لس رب ملیف نیا نادرگ راک و نه

 یهرابرد رتشیب رکفت م هک میراد میمصت ام

 : میریجد ميمنعت اهن

 راک مه اب مه زاب هرابود ابآ 8
 ؟ درک دیهاوخ

 راتک رد مه زا دایز لامتحا ۱

 ءاگ ز هنه احیا اهتنم ۵ هد منا ی

 ۲/۸ هحفص رد هبقب

 انس هرات ب ۳



 ۵ تیلحب کا ررحکب
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 ؛ اههراتس كنج ملیف تیقفوم زادمب
 یئاضف یاهملیف هجوتم رگیدراب دوویلاه
 كنیا فلتخم ملیف هد دودح و تسا هدیدرگ
 یاه تابش هک دوشیم هتخاس دوویلاه رد
 رتشیب اههراتس كنج اب تارایس كنج
 ورفوم نیلوراک ملیف نیا رد. تسا همه زا
 ملیف هراتس شهعن دو ویل اه هژات نتکتس هکلم

 , دراد ار

 ناونعب لیصحت زا دعب ورنوم نیلوراک
 یدوزب و دش راک لوغشم هلجم كاي لدم
 باختنا پات لدم كي نآونعب شمادنا رطاخب
 ,دننک هیهت كي اب مایآ نیمه رد دیدرگ
 تک ررش ملیف دنچ رد و دش وربور یئاکیرمآ
 هدایدنس یئالط یاهرفس ملیف ود اما .درک
 ار وا مان تشاد تسود اره هک یسوساج

 ثكي رد شیزابمه اب وا .تخادنآ اهنابزرس
 ودیاراد و هدرک جاودزا ینویزیولت وش
 . تسا دنزرف

 ادخ هآ

 :ژایملیف «فوزعم زاسملیف رنیار لراک
 نهروکیر وا رثا قفْوم باتک كي یور
 ملیق نیا رد . ادخ هآ مان اب تسا هتخاس
 یئاکیرمآیاهملیفیمیدق رگیزاب زلرب جروج
 . روند ناج وآ رانک ردن و دراد تک رش

 درم ود ءآرآ ودیاقعدروخرب ملیف ناتساد
 دوجوم دقتعم و نیپ نکن لس ود زا تیا

 رواب ارنآ هک ناوج هک یرگید و ادخ

 رب راهچ
 تسا یاهزاف ملیف هدنزاس پراش ند

 لوو كي یور زا هک رپ راهچ ناونع اب

 تربار ملیف نیا رد . .هدش هتخاس شورف رپ
 بت اوومیس نیج دخ درواو نومیس -- لواپ
 و نوسشاسج هراچبر زوردنآ یراه
 , دنراد یزاب زدجیرموب

 یتامرهقو یگنج رثا كي روبزم ملیف
 هدرپ یورب ناتسلگنا رد اریخا هک تسا
 .:تسا هدمآ

 دمآ دها وخن زک ره ادرف

 لیف لبق لاس دنچ هک نوسیلاک رتیپ
 ینادرگ راک ناریا رد ار ثكچوک یموبهد
 سیلگنا كنار روترا یناپمک یارب «دومن
 نازوس -- دیررویلا تکرش اب ار یملیف
 دهاوخنزگ ره ادرف مان اب تسا هتخاس جرج
 دلان ودژادنترابع ملیف نارگیزاب رباس .دهآ
 3 . دنلریا ناج - سزیلپ

 هثداح هکت كد

 مک ریخا یاهلاس رد هک هیناوپ ینادیس
 نتشونبت سد هکنآ زا دعم تسا هدوب راک
 اناوج شرسه ام دز دوخ یفارگویب وتا
 ات رفاب ینالوط رفس ككي .هناور سوکمیش
 تک

 ار یدیدج ملیف رد یزاب یگ زاتب یو
 .تساهن رک زاغآ هنداح هکت كي مانب

 تل تناگ
 رد تکش زادعب هک دو وتسجا تن

 لیف اب و درب هانپ ایلاتیاب اکیرمآ یامنیس
 یناهجیاهرهچناهگ انرالدتشم كي رطاخب
 رد و تثگزاب اکیرمآ هب رگید رابو دش
 ردیئاکبرعآ ناگشیپرنه نیرفزاسلوپ هرمز
 هدننک هیهت هک تسا یلاس دنچ « تسا هدمآ

 یو هدش شدوخزین شیاهملیف نادرگ راک و
 تفاگ ناونع ابار شملیف .نیرخآ هتشذگ لاس
 رازابب تل

 . تسا هتفرگ بقل لاس هثداخ رپ
 تسا یاءراتس كل هلاردناس ملیف نیا رد

 . تسا یزابنه وا اب هک

 هلب هن ویس
 دسسساوت نشج اریخا هک زلیم ناج

 6 تا هد رک راک رب ار د وج یگلاس داتفه

 كتنبا امنیس زا یرود اهتدم زا دعب
 رب ار هلپ هث و یس ملیف زا یکچوک یشقن

 طس وت هک ملبق نیا رد

 دراچبرس ل وای ترمار تک رش 5 برا لو

 . تا هنف رگ هدیه

 دو وضیبپ ویسستو و 1: رد ی یو ها دغلتاکسا : کا

 زلبیم ناج . دوشیم یرادربملیق سیلگنا

 امت هزاتن ۳۳۴ هرامش ۱۰ هحفص ۲0

 یاهملیف زا یکی هک داتسرف

 نعب هکنیا زا و دهدیم هئارا یاهزان راک

 تسا هدمآ "امشیست رکید زاب اهتتنم زا

 . دنکیم یلاحشوخ راهظا

 لین رد کرم
 اب تسا یملیف هدنزاس نمرلیگ ناج

 تک رشاب هک ملیف نیا لین رد كرم ناونع
 روشک رد زلیچ یئولو لادنیک كم نومیس
 هئالث مارعا و لین دور یاههرد و رصم
 حوز رغس یا رجام ددرگیم یرادربملیف

 و نناهدرک جا ود زا یک زاتب هک تسا یتاوج

 و دننکیم رفس روثک نآ هب لسع هام یارب
 .دهدیهیوراهنآ یارب یتاقافتا و ثداوح

 رگید نز « رگید درم

 شیامفهک یوسنارف زاسملیف شولل دولک
 مان نارهت رد وا درم كي ۰ نز كي ملیف
 اکیرمآرد "اریخا « دنکفا اهنایزرس ار وا

 ینچ هک تسا هدز یزاسلیف هبرجتم تسد
 امنیس هراتس راکن ربخ هبحاصم لیق هتفه
 هلجم رد شلیف رگیزاب ناکزمیج اب ار
 نز ۰ رگید دره ملیق قوا 3 لی دن | وخ

 اب دلاژوب ویوئژ نآ رد هک درلادمان رگید
 ء رتساه سیسنارف . تسا یزابمه ناک زمیج
 نارگبزاب رپاس نراو رفینج « لریت نازوس

 نردق

 د) رک هلاس ۳۲ رسپ سالگ اد لکیام
 كنيا هک .تبلا امنییس نیپ رگیزاب سالک اد
 دوویلاهرذ ققوم هدننک هیهن كي ناونع اب
 ییاهملیف نایرج رد هک یو ۰ دراد تیلاعف

 شزدپ رانک رد نکفایب رکیپ لوغ هیاسو
 یاهناوید» ملیف دشچ هیهت زا دعب هدوب
 تسدب ریگملاع یترهش « دیرپ سفق زا

 ار«ءامغا » شورفزپ نامر سپس و دروا
 یاهزات ملیف هیهتب تسد اریخآ و درک ملیف
 نیج نآ رد هک هم دز تردق نا ونعاب

 .دراد یزابنومل ثكج و ادنوف

 تبانج ماهس
 تبانج ماهس ناونع اب تخاس دهاوخ یاهزات مليفتنوماراپیناپمک یارب رنیو لکیام

 زنیلوت سیئ ول دو ویل اه هزات ه رهچ هک

 . دراد یژاب نآ رد
 قفومیقرواپ ی ساسارب نآ نامر هکتسا یئانج هثداحرپ ملیف كي تیانچ ماهس

ِ 

 تل تناگ ملیق زا یاهنحص رد ا ولا ردفاس و دووتسبا تنبلک 8

 ملیف رد هک تسا یاهژات هرهچ ربلاک
 دراد تک رش

 هنا وید قاشع

 نارگیزاب اویر لئوناما و نیسح تربر
 مان اب هضارف یامنیس زا :دنتسه هزات یملیف
 تسا رارق ار ملیف نیا ۰ هناوید قاثع
 . ذیامن یفادرگ راک یونرو یرناه

 رتخدفي یدبآ قشعیارجاملیف ناتساد
 من. تشذگ زادس هک تسا یوسنارف رسپو
 تسالد "زاو هبث | وید و رگیلکی زوئه لاس

 , دن راد

 تسیلابتکسب زا یکی هک نوسنب یبار
 یزاب راک اریخا تسا اکن رمآ فورعم یاه

 . تسا هدرک عورش ار ملیف رد
 یکی» مات اب !ر یملیق رد یزاب یو

 . .دنک عورش تسا رارق ار « یکی اب
 .تسا هتشون وا ردپ ار ملیف نیا ناتساد
 تنارارق یرگید ملیف رد وا رگید یوم زا
 هک یخب رصق ناونعاب دشاب هتشاد یزاب
 و تساخب یور تیکسا نانامرهق نوماریپ
 نتخومآ یا ربهک تسا یرتخدقثشع یا رجام
 .دوربم هتشر نی نامرهق دزن تیکسا

 هسوک اب لادج رد ردیش یور
 مود

 دیوید) و (كوناز دراچبر) لا
 یاح هراورآ» ملیف ناگدننک هیهت (نوارب
 هک ییاهقباسیبشورف دروک ر زا سپ «هسوک
 نیم ودكنيا دروآ تسد ایئد رد اهنآ ملیف

 (۷_هسوک یاههراورآ) مانب ار دوخ ملیف
 هجنوچیههب شهانفالخربملیف نيلآ . دنزاسیم
 دوخ و تسینا اهنآ یلبق ملیف ناتساد هلابند
 . دراد یلقتسم الماک ناتساد

 (ردیش یور) ملیف لوا هثیپرنه
 «هسوک یاه هراورآ» مایف هثیپرنه نامه
 اب ملیفا نیا رد هک . تسه كي هرامش
 نز شقن و دوشیم رهاظ یدارب فیچشث
 یلاروم.دنکیمیزاب (یراگ نیرول) ار وا
 رهش رادرهش شقن ملیف نیا رد نوتلیماه
 دنه) نواعم (رهارک, یرفج) و دراد ار
 دیدج ناگشیپرنه . دنکیم یزاب آر (كير
 6 رنارگ درام ؛ راکلا اناد) : ملیف نیا

 یراگ, « نیکلیج گرام . سکلیو ًاتود
 . دنتسه (یربنسود نآ) و رگنیرپسا

 ار ملیف نیا (زراوش تونیج)
 رب یرادربملیف لحم .. دنکیم ینادرگ زاک
 .دوب دهاوخ كيزكم جیلخ او دنلگناوین
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 بیس

 « ۳ » دنادتف ر" هزیاج اههرا رذشج زا هک یناریا یاهملیق یهیلک دراب ۵ لماک یبلطم

 ... اههرزا ونشح ژا «نا ویا

 انیم ه رداد -۵

 یتعیلیع ۳۵ - دیقس و :ابد

 هدرک ی نادرگ ر اکی ئوج رهم شوبراد ار انیه هرباد

 . دوب رادمدهع ارنآ یرادربملیف ولراهب كنشوه و دوب

 ردینارگنک دیعس -یماظتنا - نایریصن یلع - نازورف
 عامتجا زا یداقتنا یلئاسم حرطب ملیف . دنتشاد یزاب میلسف

 اتدیآیم نارهتب شردپ هارمه یناوج رسپ . تخادرپیم
 دوشیمو ربیور یثداوحو لئاسه اب اما . دنک هجلاعم ار وا

 تسد دوش قفوم هعماج رد هکنآ یارب وا دوشیم ببس هک
 . دنزب یراک رهب

 : ملبف یاهتقف وم
 هزیاجودرک تک رش سیراپ لاویتسف رد اهیم هرباد ۱
 در وآ "تسلن او ( ود نتفآ ( هبفا رف نندقتنم صوصخم

 .نلربلاویتسفزا ار كيلوفاک یاسیلک هژیاج نینچ مهو

 یبچ هکش دد - ۶

 ی_ضیلیم ۳۵ ب دیفس و دابس

 اب هک دوب یمیرک ترصن ملیف نیلوا یچهگشرد
 نیا.دوبهدش هتخاس ۲۵۳۰ لاس رد روپقداص رهچونم هیامرس

 نآ یاربو دوب هدرک یرادربملیف ولراهب كنشوه ار ملیف

 ؛یمب رک ترصن لاهش .دوبهتخاس نته كيزوم هلازربم یبتجم
 طسوت میلیف وبرانس . دندوب نآ نارگیزاب یهلادسا دوعس

 یگدنز ملیف ناتساد .دوب هدش هتشون یمیرک ترصن دوخ
 .تسا دوخ نیسه ینز قشاع هک تسا یسم یچهکشرد درم

 تسآ ینز رسپ هقالع دروم یچهگشرد رتخد رگید یوس زا

 ناوججوز حنا ودزا طرش . دزاد تسود ار وا شردپ هک

 تسایچ هگشرداد شردام جاودزا اب رسب تقفاوم ورگ رد

 یچهکشر دیاهیراک (دقاب یلو دنک لوبق دنا وتیمن رسبپ اما

 . دهدیمرد نت تلصو نیاب

 : ملیف یاهتیعفو+
 نیمراهچ ردار لاس ملیف نیموس هزیاج یچهکشرد

 :دروآ تسدب. ساپس یئامنیس هراونشج هرود

 تبرع رد ۷

 « یگنر - یرتمیلیم »

 دیهش با رهس ملبف ود تبقفوم زادعب تبرغ رد
 لت مليفهدننک هبهت - ناملآ روشک رد مهفآ دش هتخاس تلات

 :دوب ینالوم نیمار نآ زاد ربملیف و ملیق

 كب قافتاب ثلا دیهش بارهس ار ملیف ویرانس
 ملیف .دوب هدرک میظنت رزتوهاگنه مانب یناملآ تسیرافس
 هتساهدش هتخاس لسانآ ناهیج و دایص زوزب تک ر ش اب هک

 یاس روشک زا هک تسا ینارگر اک یلگدنز هدننک وگ ز اب

 یروشک یوس رتهب یگدنز ۰ و راک دیماب "هتفاین هعسوت

 رد یئارگنوردو شاکنک كي.رد اما «.دنوریم یتعنص

 هعماج اب ار دوخ دنناوتبمن تقوچیه ناننآ هک ميبابیم
 . دنهدب ققو یتعنص

 : ملیف یاهتیعفوم
 هزیاجمدن رب نیلرب یئامغیس هراونشج رد تبرغ رد

 ..دیدرگ یللملآنیب نیدقتنم

 ی [ یابند - ۸

 «دیفسو هایس - یرتمیلیم ۳۵»

 نادرگر اک رتهررباصیاهملیفنیرخآ زا یبآیایتد
 نوسرف هتشو یئویرانس یور زا هو دون یفا ربا فورعم

 یئانب یروپ « یقوثو زورهب نآ رد و دوب هدش ملیف هلگ
 یزاب یاههمنج زا" رتشیب ملیف . دنتشاد یزاب نوبامه و

 نوماریپ نآ ناتساد و تفرگ رارق هجوت دروم نارگیزاب
 : دزیم رود ساملا تقرس ككي

 : ملیف یاهتیقفوم
 ساین یئامتس هراونشج نیمو رد یبآ یایند

 نویامه نآ زا ار درم مود شقن رگبزاب نیرتهب هزیاج
 . دربک

 یروت وماصر - ۵

 «دیفسو هایس - یرتمیلیه »
 هک ت سا یئایمیک دوعسم راک نیموس یروتوم اضر

 نیا .دش هتخاس یسابع یلع هبامرس اب رصیق تیقفوم زادعب

 زایضفسآ و دوب هدومن یراد ربملیف ینک هلاترصن ار ملیف

 كيزوم نآ یارب یئایمیک یمئاد راکمه هدازدرفنم

 ویمتاخابیرف - یقوثو زوره ملیف نیارد .دوب هتخاس نته
 ینایمسک د وخطسوت 46م يلیفناتساد دنتشاد تک رش دبقم نمهب

 كي نیبام دوب ثلثم قشع ثب یارجاه . دوب هدش هتشون
 زورهب نآ شقن ودره رگاقبا هک هدنسیو كب و قراس
 . 3وب یقوو

 : ملبف یاهتیقفوم
 نیرتهبهزباجساپس هرود نیموس رد یروتوم اضر

 لاسزامگنهآ نیرتهب و (یقوثو زورهی) لاس درم هثیپرنه

 هحاقرمیلنف زا یاههحص رد نازورف و یعیطم كلم رصان 8

 .دروآ تسدب تسناوت ار (خداز درفنم)

 رهش هصاقر ۲ ۰

 «دیفسو هایس بم یرتمیلیم »

 هکد وب بیرق روپاش تیمها اب راک نیلوا هصاقر
 یحول ریماضرمکحموبرانس رطاخب نآ تیقفوم مهس نیرتشیب
 نو:امهسابع هبامرس اب ملیق . دوب ملیف تسبرانس ماقع رد
 یرادربملیف روپقداص جربا دوخو دش هیهت روپقداص جریاو
 تلم رصان نآ رد هک ملبق ناتساد ۰ دوب رادهدهع ( رب آ

 لاسنایمدرمكبیقشع دروخرب دنتشاد یزاب نازورف ویعیطم
 ات قشع نیا .دوب هصاقر كيات دوب دنزرف و نز یاراد هک

 زره ات یتح هک دربیم شیب ار وا اجنآ

 طیحمب درم و دروآیم رابب خلت یماجنارس هار نایاپ رد
 . تشگیم زاب شاهناخ

.۰ ۰ ۰ 

 : ملبف یاهتبعفوم
 ملیف نیموس ناونع هصاقر ساپس هرود نیموس رد

 نبی رته هزیاج یعیطم كلع رصان و دروآ تسب ار لاس

 .درک .بسک یقوثو زوره اب اک رتشه ار لاس درم رگیزاب

 رابک 2۰۹

 «دیتسو هایس ب یرتعیلب4 ۳۵)

 هتخاس لماک تین نسح اب هک دوب یملسف رابگر

 و رتانت رده رجت اهلاس زادعب یئاضیب مارهب

 اب ار ملیف نیا شیئامنیس راک نیلوا ناونعب یگدنسبون

 رد هک درب نییرزود ولج یرهاط دیراب هب امرس

 . دنتشاد تک رش یم وصعم هناورب هدازینه

 یحا ون زا یکیب هک دوب یملعع یگدنز مارد ملیف

 یکی رهاوخ اب لاقتلا نا ردو دوشیم لقتنم رهش بونج
 یعناوم اما «"دژاسبم را رقرب یتفلاو یتسود شنادرگاش زا

 اعآ ؛ دیس بم یمافلب

 ,. بول لس ۹ ۳

 زیورپ تآ

 ۲۷ هحفص رد هبقب

 امنیس هراتس ب ۲۳۳ هرامش ۱۱ هحفص []



 .دناهدومن تعع ما ودزا و قنع هراب رد« امش بوبحم ناگ دنناوخ زا نت "
 «راتس « ره و رفالیل . یصت رم« شوی راد ارچ #

 ! دناهدرکنجا ودزا لاحبات هرهشوراب زام
 ناگد نناوخ نیا هک هدش ببس « یگدنناوخ راک هب ظوبرم یاه یریگ رد ایآ #

 !؟ دنهدن جا ودزا هب نت « سانشرس

 یگدنزلئاسمنیرتمهم زایکی نیفیب « جاودزا []
 كي زا يرادروخرب تروص رد هک یاهلئسم « تساهناسنا

 ایو ءاوخلد یاهدنیآ دناوتیم « یقطنم و حیحص یانبریز

 :جاودزا كي نیفرط یارب ار لمحت لباق لقادبسح
 یگدنز فطل رکنم یانگ دیاش هتملا

 «دنتسهجاودزاندراذگ رستنپزا سپ درم و نز كب كرتشم
 هسب هجوت اب هک راکنا لباق ریغ تسا یتقیقح نیا یلو
 رد « یقالخا ثیح زا هچو یبهذم رظن زا هچ هک یدیاقع
 هک میاد غارس-ار یسک رتمک «دوشیم سانحا ام ةعهاج

 اب كرتشم یگدنز ناهاوخ هک !ر یدرم و نز جاودزا
 یلوصاوحیحص « دنراد مه ار شیگدامآ و دنتسه رگیدکی
 ا دشاب جاودزا فل اخم یلکی و هتشادن

 : دشاب هتشاد هآ رمهن

 نیفل اخم نیا زا یضعب هک م:ونشیم دوجو نیااب
 و دربم نیب ۳ ار قشع 4 جاودزا» نی وگ یم  چلا ودزا

 یگدنز » هکنیا ایو « دنکیم تخاونکی ار هناقشاع یگدنز
 قشع یگنادواج بجوم « منا ودزا زا زیهرپو راو یلوک

 ! تسد نیازا یئاهفرح و .«ددرگیم

 جاودزاهرابردا رنامدوخ ثح میهاوخب رگا اما و
 : .دشک یم زا ردب بلطم « میهد همادا

 .مينافکیم ناننسرنه و یرنه لااجم هب اروجاودزا
 همه دننامه زین یرنه راکرتنا تس یاه هرهچ

 زیناهنآ . فتسه وربور جاودزا هلثسم اب ؛ رگید یاهمدآ

 نومآ ریپ ثحب اجنبرد

 ۱ قفاوم یکی .دنراد جاودزا هرابرد یصیقن و دض دیاقع

 امنیس هراتس تا ۳۳ هرامش ب۳ هحفص 7 ۰

 دیئات یارب یلئالد مادک ره هصالخو : فلاخم یرگیدو

 نامشحب ! دنرادیم ژاربا یرگید هدیقع درو دوخ هدیقع
 ارجاودزا هلئسم و مینک یم رت دودحم صوصخ نیا ردار

 ددعت لیلدهب نیاو میهدیه میمعت زاوآ یاههرهچ دروم رد
 جاودزااب هک یاهلصاف و تسا هتشر نیا درجم یاههرهچ
 ! دناهتفرگ

 یعببط رها ناو: ۳ تفکیم یجنس هتک تنیود

 رارق درمو نز یور شیپ ار یفیاظو « جاودزا ٩۳ تسا
 دنیآ ربفیاظو نیا هدهع زا یتسیاب اهثآ زا كبرهو دهدیم
 یلئاسو ربخا یاهلاس رد یگدنناوخ راک عونت یفرط زا
 ناشندش بلج زیفو دنراد راک ورس اهنآ اب ناگد نناوخ هک

 جاودزا زا سپ یگدنز فاظ و خاجنا « اههراباک ف رظن

 - ناگد نناوخ ینع بس نادنهرنه زا هورگ نیا یارب ار

 همان ربواهمزب رد تک رش اضرف هک ارچ « تسا هدومل لکشم
 یاهمرهچ یارب دراد مکمک هنافساتم هک یاهراباک یاه

 یاهلیسوو ریذپان بانتچآ یرما مکح ء ام یقیسوم ناوج
 ینادنچ تصرف . دنکیم ادیپ ار ندش حرط» رتشیب یارب
 هب طوب رم تادهعتو یگدآوناخ یگدنز هب یگدبسر یارب
 الثم هک دیریگب رظن رد امش . دراذگیمن یقاب جا ودزا

 :ورسمه رانک بش هکنآ یاجب «درم اي نز هدنناوخ نالف
 نناو دناوخب هراباک رد دیاب هدربب رسب شنادنزرف الامتحا

 شایئوئانز یگدنز هب ندز همطل بس .« هنابش یگاقنز
 دنهدیم حیجرت ناوج یاه هدنناوخ نیا ربانب . ددرگیم

 ۲ مرادن

 یرتمک یریگ رد هک دنراذگب ینامز یارب ار جا ودزا
 " دوع وم نامز نیا لاح « دنشاب هتشاد یگد نا وخ هف ح رد
 دراد گشت « تعریف یک

 0 شایگ دن ز

 . جنس هتک تسود نیا لوق زا هک هچنآ لاح رهب
 و ژاترپر كي هیهت یارب دیدرگ یاهیامتسد ۰ دش حرطم
 ۱ جاودزازونه هک ام فیش ونبتزاوج یاهه رهچ زا یهاوخ رظن

 اد رجع هلئسم هک لاح مقاو رد . دنتسه درجهمو دناهد رکن

 ریهز هاب زا .رتفیب .«ناگ دنناوخ .ننیب و :یکددفا بت راک ید
 .ممهام «در وخیم مشچب " شنازاک ردنآ تسدو یرثه یاه

 ادب نتتنع هک "سافکرس هدنناوخ .هنچ" تارظ زا یزاترپز
 جی ان قیرطنبا زادیاش ات مياهدرک هیهت دن آ ءنادت جاودزا

 .ددرگ نام یلبق جیاتن لمکم ایو دوش نامدیاع یاهزاع
 هرهشورایزام « «راتس «رهورفالیل «یضترم « شویراد

 و جاودزا دروم رد ار ناثتارظن هک دنتسه یناگدنناوخ

 . یارب ناشهمانربو دناهدرکن جاودزا نونک ات ارچ هکنیا

 ح ..مياهدشابوج تسیچ ناشهاوخلد رسمه باختناو جا ودزا

 شو راد ار جا ودزا یگدامآ العف :

 جا ودزادرومرد یلک هدعاق كي مهاوخیمن نم
 ذا رنبآ طقف . ميامننايب « دمآ رانک نآ اب یتساب هک یتنسو

 زا لبق ات منکیم ساسحا هک ميوگیم مدوخ صخش هراب

 لئاسوجا ودزآ اب ههجا ومیگدامآیگلاس ۳۰ نس هب ندیسر
 مراد یئاههشقن ماهدنبآ یارب نم . مرادن ارفآ هب طوبرم

 ابو مشاب «درم نیرتهب» « مرسمه یارب دهاوخیم ملدو
 هک منادیم ؛ مراد مدوخ زا اصخش هک یتخانش هب هجوت

 لماکت نیاهمزالو مشاب ۰ متفگ هک نینچنبا مفاوتیمن نونکا
 رتشیب هعلاطم و نامز تشذگ . جا ودزا یارب یگدامآ و

 دینکبار شرکفامش.تسا یئوشانز یگدنز كي شریذپ یارب
 یگدامآ وما هتشاذگ رس تب ار یفاوجو نینس هزات نم هک

 . مرادن جاودزا یارب یاهبناج همه

 . یدوجومهنوگچ مهآوخلد رسمه هکنیا دروم رد اما و
 یئز لابند رضاحل اح رد هک مهدیم حیضوت ء دشاب دیاب
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 زا هدتناوخره یقلت- عون هب

۱ 
۱ 

 . ینیعم تاصخشم مناوتیمن و متسین صوصخب یتایصوصخ اب

 !نیمه .مروایب نابزرب ملآهدیا رمه یارب ار
۱ 
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 ار

 راب زام []

 .. ماهد رکن .تاختنا
 نم دوشیم بجوم هک تسا یسک اهن مردام ٩

 دنچا ریز « متقایب ینانچنآ یگدنز لیکشت و جاودزا رکفب

 زا فرح « منيشنیم وآ تبحص یاپ تقوره هک تسا یلاس

 شاب دهاش. ارم جاودزا دراد وزرآ هکنیاو نم جاودزا

 رتخد نم هک تسنیا مهم هلئسم یهتنع . دروآیم نایمب

 غارس «دنک كرد ارم دفاوتب ثیح ره زا هک یهاوخلد
 قوطو مناشوپپ لمع ٩هاج مردام گرزب یوزرآ هبات مرادن
 یعقوترپ مدآ نم دباش هتبلا ! مزادنایب ندرگب ار جاودزا
 ماهتسناوتن «ماهتشاد نونک ات هک ینیرشاعم نیبزا هک مييشاب

 هچبوخ یلو « منیزگر ب مایگدنز یارب یهاوخلد رسه

 لونبم یلماک قمعت یتسیاب روم نیارد " هدرک دوشیم
 ! دشکب لوط لاس یاهناس قمعق نیا هکنیا ولو « تشاد

 مراد راظتنا یگدنزنز كی زا نم هک هچنآ اما و

 دنزرس و یباداش لاح نیع رد و تناتم و تباجن

 یالستو دنک س اسحا ارم یوربا مخ ره هک .ینز ء تسوا
 . دشاب ملد ح

 و قشع یوزرآ رد : رهورف الی

 ! منکسم ییات یب « جا ودژآ ۰

 « شغ و لغ یب یگدنز كب لیکشت و جاودزا 8

 و موش ردام « منک جاودزآ دها وخیم ملد و تسنم یوزرآ

 منادنزرف یارب یبوخ ردام و مرهوث یارب یبوخ رسه

 هک .هنوگ ره « مرضاح « وزرآ نیا هب ندیسر رطاخب و موفب

 یگدنناوخ « دشاب مزال رگا . منک یراکآدف ۰ دشاب مزال

 تاناکما لقادح هب شاد مزال رگا و مراذگب رانک ار

 .میامن ءافتگ | « یگداوناخ یگدنز كب لیکشت یا رب مزال

 مه ارنیا یتسیاب ء مدز هک یئاهفرح .همه دوجواب یلو
 ات هدماین شیپ نم یارب یدروم نونکات هک منک هفاضا

 نامزنیا ات قثع نم یارب . میامن سح ار قشع ینعم مناووتب

 مه جاودزاو تسا هدنام یقاب «هژاو » كي دح رد
 ماهتشن شنتفاب ققحت راظتناب هک یئایور

 هک ینامز و ماهتخود منج هلننآ هب هک تا نیا
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 عون نآ زا كبدرن یدروخرب « جاودزا و قثع اب
 ؟ مشاب هتشاد « دینادودتفا هک

 « تالبصحت همادا نم یارب : راتس ٍ#

 . تسا جا ودزا زا رتمهم

 مشابیم متالبصحت یهمادا لوغشم نونکا نم 8

 و د:آیم رامشب مایگدنز هلئسم نیرتمهم « رما نياو

 رد متالیصخت ندناسر نایاپهب ات هک تسنبارب نم میمصت
 .مشکب طخ ار جاودزا رود « ماهدرک باختنا هک یاهتشر

 تفرگ میمصت یزور رگا راتس هک میوگب اتحارص مه | رنیا

 (ریزء تشاذگ دهاوخ راک ار یگدنناوخ « دنک جاودزا

 یگدنز نابیرگ « راکنبا یاهرسدرد هک دهاوخیمن

 ؟ دریگب ار شایئوئانز

 یارب نم هک ینامزتدم هب هجوت اب و بیترت نياب

 هک یناههمان رب نینچمهب و مراد جایتحا متاليضحت همادا

 جاودزا زا العف « مراد شیپ رد مایگدنفاوخ تیلاعف یارب

 < رافواب یرتخد اب ؛ دیسر هک شتقو و تسیف یربخ نم

 .درک مهاوخ جاودزا بادآ یدابم و یدج

 رسمه باختنا تصرف وک : راد زام و

 !؟ جا ودزا و ها وخلد

 دتفایم مدایب ؛ موثیم رادید باوخ زا هک حبص 6

 ماهزات هنارت و مورب طبض یویدوتسا نالف هب دباب هک

 دل ول یناپمک نالف ریدماب رهظ . منک طبض و ارجا ار

 نون ز» ولت رد یتسباب رهظ زا لول . مراد تاقالم رارق را ون

 1 "ِِ )و 3
 نی 79 ِ 4 9

 و 3 ۳
 ۹ نت ۳ و

1 ۹ ۱ ۴ 

 یصنرم [7

 .ممکب ینویزیولت یوش كي رد تک رشفرص ار متقو و مشاب
 هناخ هب هکیتقو و مراد همانرب هراداک رد تقو ربد ات ميهبش

 تسآر کیو مرادن ار یراک چیه یژرناو هلصوح « مسریم

 .میاوخیم و موریم با وختخر غارس

 هکبتر وص رد هتبلا! نم زور هناش كلی یگدنز دوب نیا

 لثملایف و دشاب هدوسآ ملايخ یلیصحت یاههمانرب تیح زا

 یرنهیاهراک ی اربیرتشیبیدازآ یفاتساق تالیطعت تسانمب

 «مد همن حرطم هک یلئاسم همه هب هک الاو « مشاب هتشاد

 هفاضا مه ار مناليصحت همادا هب طوب رم روما هب یگ.دیسر

 ! دینک

 درومرد رکفیآ رب مه یتقو ایآ ؛ لیصافت نيا اب بوخ

 بیم یقاب نم یارب « جاودزاو هاوخلد رسمه باختنا
 ؟ دام

 ۰۷و هات

 نز یگیاریپ یب و یگداس و افص قشاع نم لاحرهب

 تسا یرسمه نم رظن زا ء تایصوصخ نیا اب ینز و متسه

 یک دنناوخ تالکشع زا ارم و دنک متمسق ادخ هک لآهدیا
 ! دزاس انشآ یئوفانز یگدنز اب و هتخاس ادج

 جا و دزا «یل دننا وخ» اب نیم : ه رهش ٍد#

 ۱ ماهد رک

 و تسیچ جاودزا هرابرد مرظن ٩۳ دیسربیم 8

 یاودزا یارب ماهمافرب و ماهدرکن جاودزا لاحبات ارچ
 یتسردبمهمدوخ شتسار ؟ تسیچ مهاوخلد رسه باختنا و

 مدوخیا رب عقاو رد و مشاب امش یوگباوج هنوگچ منادیمت

 ؟ماهدنامیقاب درجم نونک ات ارچ هک تسین صخشم الماک مه

 زونه و هتشذگن نم زا یلاس و نس هکنآ رطاخب دباخ

 مهاررس رد « دنامهفب نمب ار قشعینعم دنا وتب هک یدرم

 .متسین جاودزا فلاخم نم هنرگ و . تسا هتف رگن رارق

 ؛ماهدننا وخ ریغو هدنناوخ ناتسود رگبد زا یلیخ هتبلا

 تقفاوم «مهم رما نبآ ابو دننک یمن داب یپوخب جا ودزا زا

 قشعه تبسنیتشتاداقتعااصخش نم یلو « دنرادن ینادنچ

 رضاح لاح رد هکنیا مياهفرح متخ و . مراد جا ودزاو

 یسک هچ اب و یتقو هچ هک میوگب امشب اقیقد مناوتیمن

 قشع «یگ دنناوخ هب قشع زجب اریز « درک مهاوخ جا ودزا

 جاودزا و قثع دروه رد عبطلاب و مسانشیمن ار یرگید
 ۲ مرادن یصخشم همانرب

 هراس تح ۷۳ بت ۱۳ هحتص ۲ ] امتشن د رامش







 کی رما یامنیس یه زات یاههراتس
 رداهتعاس یناکیرما یاهور امنیس

 ملیفدننا وتب اتدنشکیم راظتنا اهامنیس لباقم

 هک ار «ناگر اتس كنج» یرالد نویلیم ۸
 نیا .دنشیبب تسا یئاضف یلیخن ناتساد كب

 نودروگ شالف یاهملیف یرس روآدای ملیف
 ۱۵۳۰ ههد رد هک تمسا زرجار كلابو

 .دوب هدرک ادیپ یدابر نارادف رط

 دننکیمینیبشیپ امنیس تعنص ناریدم
 نیرتدمآ رد رپ«ناگر انس كنج» الامتحا هک
 یلوا هام ۲ رد . دش دها وخ دوویل وه ملبف

 اکیرممدرهتشذگیء ملیف نیا شیامنزاهک

 طیلب دن رخ یا رب رالد نویلیم ۷۰ زا شیپ
 شییرالد نویلیم ۱۳ ینعب دناهداد لوب نآ

 یا رجام كي ملیف نیا . نآ دیلوت هنیزه زا
 طسوف هداعلاقوف تراهع اب هک تسا یئاضف

 ۰ .تسا هدش یفادرگر اک ساک و ل جروج
 «ناگ راتسكنج » نا رگیزاب زا نت ود

 ناگ ر اتسنب رتغاد» دنتسهیع ونص«مدآ ود هک

 ۱ . دناهتفرگ بقل زورما
 لابقتسا نانچنآ «ناگر اتس كنج» زا

 تک رش ینعب نآ هدنزاس ینابمک هک هدش

 یرگیدمیفدراد رظن رد متسیب نرق سیکوف
 یاهتیصخشزآی کیا ریز دزاسب نآ هلابند رد
 . دزیرگیم مایف ناباپ رب رورش و بلاج
 مدآ ود نیآ دیدج ناونعب هک یملیف یلو
 دنها وخ هجاوم یدادش تباقر اب یعونصم
 هک دوب دهاوخ تهج نآ زا نیا . دش
 اب دوخ یاهابور دحرس ات ناگد نور امنیس

 ب رزیل یاهپو - یجزاخ تادوجوم
 هتخانش هدنرپ ءایشآ - یئاضف یاهترفاسم

  اهکشوم - هدش رجفنم ناگر اتس - هدشن

 زا رتگر زب نانامرهق و یعونصم یاهمدآ
 .دش دنهاوح انشآ عقا و

 ملیف - زیمآ هعجاف یاه ملبف زا سپ
 طوب رمیاه ملیف و تاناوبح كانتشح و یاه

 كشيا اهملیف نیا تیقفوع و ناطیشهب
 دادبورویملع یاهناتساد هب تسد دووبل وه

 هلجعاب اهویدوتسا . تسا هدز یئاضف یاه

 یلامنیس یاه ملیف هیهت راک دنا تسد

 هیهتو هنیمز نیا رد یئوبزیولت یاهملیف
 .دنتسه یمیدق یاه مایف زا دیدج یاهیبک

 ثانج » ملیف میظع تبقفوم زا لبق یتح
 ماجناعون نيا زا یتامآدقا زین «ناگر اتس

 هدهاشم زا سب نازاس ملیق رباس .تقف گیم

 یملیق نتخاس اب متسیب نرق سک و ف هعنآ
 ادییالطندعمعقا و رد اه ناثکهک هراب رد

 ملیفعوننبا دیلوت هب عورش هلجع اب . درک
 30 تک رابس اعملش نا یل و دند رک اه

 تئیه سیئر فوکر ا لئوماس .دوشیم مامت

 :دیوگیمز رچکیپلانشان رتنیا نکنرمآ هریدم
 نیرتگ رزبیئاضفیاهملیف ویملع یاهناتساد»
 هدنبآرد نویزیولت و امنبس تعنص تیقفوم

 ت

 - ۱4 هحفص [۲]

 اههد لاس ره یئاکن رما نا رک اشامت
 دوخ ات دنهدیم لوپ رالد نویلیم

 دسک ساسحا اب ور و یرتناف نایم ار

 دوجویهار چیه هنافساتم یلرد دون دهاوخ

 .دوش مامل رتنازرا اهنآ دیلوت هک درادن

 یاههنحص ندروآ دوجوب ینارگ نبا تلع
 ۰ تسا ملیف رد صاخ

 دیدجنا ریزاس ملیف عون نیا مان رگا
 تفگ دیابیلو تسین حیحص میراذگب تایح

 -لایخ و روصت هوق اهملیفعون نا اددجم
 .تسا هتخادنا راکب ار نازاس ملیف یرورب

 یئارجآ سیئر بیان ناملگب دن وید

 رگید مدرم » : دیوگیم ایبلک ینایمک
 « ۰. فنتسمن نشخهداعلاقوف یاهملص | رادق رط

 تسد ایبملک یناپمک ور نیا زا

 دروخرب» مانب یملع ملیف كاب هیهت راک ر دنا

 نیا هیهت ۰ هدش « موس دوجوع اب كيدزن
 ردو تشادرب هنیزه رالد نویلیم ۱۸ ملیف

 نیمزب هک تسا ینیمز ریغ یتادوجوم هراب
 نویتسا ار ملیف نبا یفادرگر اک . دنیآیم

 هرا ورآ» ملیف هک تسا هدادماجنا 2 رب لییسا

 خراتزاسلوپملیفنب رتگر زب وا «هسوک یاه
 .درکش ورف رالدنویلیم 0۰ و دوب امنیس
 ملبف دوره راظتنا» : دن وگيی م ناملگن

 ملیف اب شورف رظن زا كبدرن دروخرب
 ۱ «. دیامن ثباقر هراورآ

 كيرد زین نشکینویماک رثرآو تک رش

 هدرک یراذگ هیامرس یرتهنیزه رپ ملیف

 رالد نویلیم ۲۰ هنیزه اب ملیف نیا
 رادنیتسخن هک دوشم هبهن «نمربوس» زا

 .دش ,اظ یاهمانزور نوتراک تروصب

 ردار نمرپوس ردپ شقن ودنا رب نولرام
 .دب امخیم اغنا نولپب رک یاهناسفا هراتتس

 ؛ ینسید تلاو ملیف دیلوت هسسوم رد

 یرالدنویلبم هدمل,ف؛كی هیهن یارب یحرط
 تسد رد « كي هرامش یئاضف هاگتسبا» مانت

 یهایسه رفح طسوتهاگتسا نیا .

 نامزاس .دوشیم دیدهن یدوبان هب اضف رد

 یرادربملیف لوغشم نونکآ مه ینسد تلاو
 .دشابیم «اضف زا یاهبرگ» مانب یملیف زا

 تسایدوجوم هرابرد یدمک كب میلبف نیا

 كياب نیمز ردو دراد صاخ یاهتردق هک
 5۹ . دنکیم زا و رب هدنرپ باقش

 .:تسا

 تنهام

 هبتنومآرابولاسروین وب یاه ینابمک

 ثایسا/ک ملیف یزاس زاب هب میمصت قاغتا

 «تارک دروخرب» مانب زلو - یج - چا

 سیئر رنز ۲ لکیام هتفگ هیانب . دناهتفرگ
 نشختاقافتا زایبیکر ت ملیف نیا تنوماراپ

 . تسا یقشعء نانساد و هعجاق

 ملیف زا ددع ود تنوماراپ نمض رد

 یاهمانب ار زلو راثآ زا ۱۵۵۰ ههد یاه

 نیب عازلو دننکیم مداصت تارک یتقو
 لاسزوینوا ۰ دنکیم شخپ اددجم تارک

 یاهمایف زا یکب یزاسزاب یوبرانس القتسم

 تسود ار «زیچ نآ» مانب یمیدق بوبحم
 . دراد

 یجوم اب زین نویزیولت ناگ دننیب

 یئاضف و یملع یاهاتساد یاهملیف زا

 نازاتشیپ هسلج رد . دومن دنهاوخ دروخررب
 هسب دنمقالع نارازه سلجنآ سول رد اضف

 ندینش زا سپ ینوبزیولت یئاضف یاه ملیف
 ۲۰ نویزیولت یارب تنوماراپ هکنآ ربخ
 «اضفنا زاتشیپ» زا دیدج هنعاسكي هع وهجم

 ملیف هچرگ .دندز فک ادیدش دنکیه هیهت
 ۱۵۹۸ لاس رد انف نآزاتشیب زا یرادرب

 رد هعومجم نپا ددج شیامن دش فقوتم

 ۱۱۷و اکیرما رد نوبزیولت هحفص اهنویلیم
 . دراد همادا ناکامک ناهج رگید روثک

 یاه سیئر بیا زا یکی كنارف دراچبر
 رهزا شیب دیدج هماقرب دبوگیم تنوما راب

 .درادیمرب جرخ رگید نویزیولت همانرب

 هکبش۱۵۷۸ -- ۷۹ینویزیولت لصف رد

 ملیق شیامن هب تسد اکیرما نوبزیولت یلم

 ملیف كت هک دز دها وخ «نودروگ شالف»

 نامرمهق ساساربو تسا یئامنیس لماک
 .تساهدش هیهت كيمک یئاضف یاه نوتراک

 دیوگیم كل رت ار نیمز نامرهق ملیف نیا رد

 تاجنارناهج اتدوشیموگن وم هرایس مزاع و

 سکلا۱۵,۳۰ههد رد ار اهنوتراک نیا .دهد

 . درک قلخ دنومیر

 یاههمانرب یارب نینچمه توماراپ
 كي هیهت راک ردنا تسد ایصلک یفوتزی ولت
 یاهناتساد زا رگید یکی زا هتعاس ۸ ملیف

 زا تساهدش «تموک . ناراگز ور» مانبزل و

 یاهناتساد لماک زابتما لاسروینوب یفرط

 كب هیهن روظنمب ار زرجا رز كاب یفوتراک
 .تسا هدروآ تسدب لایرس

 هتشذگ ی تقوناگد نورامنیس زا یرایسب
 دنشیدنایم ۱۵۵۰ ههد هب دنروآیم دایب ار

 نا رد ۰ دوب یملع یاهملیف نارود هک
 نیمزهکی زور «عونممرایس یاهملیف اهلاس
 اضف زا هک یدوجوم « داتسلا تک رح زا

 كانچ رخ هلمح « خیربمرک نامجاهم « دمآ
 یبیجعد رهو«سکم «زیچنآ « اهنآ «الویه

 نآ زا لمق .دندش هتخاس دوشیم تكچ وک

 رنا نیاتشکنارف دننام كيسالک یاهملیف

 دیاه یاقآ و لیکج رتکد وزلبو زمیج
 . دوب هدش هتخاس نایموماه تربور رثا

 ءاضف رصع ۲۰۰۱ یاهملیف ۱۵۲۰ ههد رد

 تباهنر اف هجرد 46۱ و اه نومیم هرابس

 . دش هتخاس

 ۱۸۵۰ ههد یملع یاهملیف روفو اذهعم

 هدروآ یور نویزیولت و امنیس هب اددجم
 . تسا

 ناتساد رد 6 تسا نیا رد نآ تلع

 و زیگنا تفگش لئاسم یملع یلیخت یاه
 طوبرم هک دراد دوجو یزیگنا .تشحو
 . زا زیرگ « نادیواج یناوج هب دوشیم

 و ندوب یتیصخش دنچ . یرشب تاطابترا
 هاگ ادوخان ریمض زا هک یئاهالویه عاونا
 یلیختیاهن اتساد یلک روطب . دناهدش رادیدب

 یزورما یسایس ویعامتجایاهسرت اب یملع
 یملعهبنج هک درادن یموزل .دراد راک و رس

 یژولونکت اب هراومه یلو دنک دیکات ار
 ادیپ راک ورس نآ یاه هدندب زا یکت و

 .. كنکي م

 كابسالک مایفهک «كنوک كنیک» ملیف

 یزاسزاب ۱۵۹۷ لاس رد و دوب ۱۵۴۳۰ ههد
 تسا یملع یلیخت یاهناتساد زا جراخ دش

 درادن دوجو یملع هبنج ملیف نبا رد ارز
 .تسا هش هیکت تشحو یورو

 كانتشح و ناتساد كي زین نیاتشکنآ رف

 .تسا یملع ملیف كي نمض رد یلو تسا

 دا وت : الاب گر رب شکع
 یاه مان 4 تلحصم یع ونهم

 و (پچ تمس) وتید و وترآ
 یرتیس مانب یعونصم مدآ ثاب
 یلسک نارگی زاب وا ی

 . دنشا؛یم «ناگر اتس گنج )

 یاهنحص لبا:ههحفص رب ز سکع

 رزیلهعشا اب ملیف نام رهقود هک
 .دننکیم یزاب ریشمش
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 یجتسب - یبوج رهمش وب راد یامنیس
 عام...

 هب ار یئوح رهم فیلکت یجتسپ #۷
 فلوم زاسهلیف تاد ناونع

 هدیا : زا

 سس

 ابادتبا ار یئوجرهم فیلعت یچنلپ ۰.

 توچ؛دنک یم نشور رگ اشامت اب سپس و دوخ

 زاسملیف كي هیاپ هب ار دوح وا ملیف نیااب

 نودب . دیامنیم كایدزن دوخب یکتمو فلوم

 یوبرانسهک هصقیلصاذخام نتفرگ رظن رد
 تیم « هدش :هتفرگ ماهلا نآ زا یچتسب

 ینوجر همابلماک روطب ملیف نیا هک می ریذب
 . دثراد قلعت

 زاسمایف یئوج رهم دش هتفگ هکبروطنامه

 زا وآ یچتسپ رد و تنا یشوه اب و 5 رریز

 بیم هدافتسا دوخ یگزیو و زایتما نیا مامت
 طوبرم 4 ار شراک دارن فعط و کن

 تساهنآ طیحمواهمدآ ندوب تبوه نودب هب

 تیم نوگ هثوگ لیاسم حرلط و تخادرپ اب

 ولیاسم ریگ رد ار رگائامت نانچ و دناشوب

 اهمدآ تعادبو یراعتسا و یلیثعت تاکن
 زا اهنآ یئاسانش تصرف هک دزاسیم رقسفآ و

 اه تبارغ نیا رتفک و دوریم تسد
 . دننک یم ادیپ یئامن دوخ لاجم

 یناسانش نیا ۰ درذگیم روشگ لامش رد

 بیک رن و لکش « تشد ۰ ناتسوک ؟ر

 رد هک یتعیبط یلک روظب و اه نامتخاس

 دنهدبم تسدب < دنریگیم اج ریواصت نتع

 یناضف نینچ نیا رد هک یناهمدآ اهتنم
 قلعتم و دنتسه هیبرغ « دناهدش هتشاذگ

 ناشلااس روطنیمهو دنتسین دوخ طبحم هب

 ناوتیمهک یاهناهب نیرتهدننک عناق [ رهاظ

 صقالتسهکتشیا دومنناونع یگیيرغ یار
 یمسیلایراب !زگت یعقاو ملیف كي نتخاس
 طیحم نیب تهابش هنوگ ره و هدوبن ینیع

 یشان یعقاو یاهمدآ و نکاما اب اهمدآ و

 ناوتیمر وطنیمه و - تساهدو فداصت زا

 تیققوءع زا سس ین وج رهمهک درک هناهب

 یاهزادنا مشچ هب مشچ واگ ملیف یناهج

 یعون یوجتسج رد و هتشاد یرت عیسو

 راک یروط هتسا وخ و هدوب ینهذ مسيلابر

 یدودحمو صاخ یباضف هصق نیا هک دنک

 لباق ناهج زا هطقن ره رد و دشاب هتشادن

 عقا ورد اما یلاساعش وعوقو
 مه تیلوئسم ماجنا زا زیرگ یعون نیا

 هاگ و اضف و اهمان نوچ « دشاب دنا وتّیم

 زا ریغ یعقوت اهمدآ یاهتکرح زا یضعب
 . دنا زیگنایم رب هدننیب رد نآ

 بلبق تخانش و دید هکنیا ملسم ردق

 و یچتسب هب قلعتم یگدنژ دروم رد زاس

 دشاب

ِ 

 هب ار دوخ یصخش دید ميئوگن رتهب اب و

 یک رهشاب هدکهدرد !رهاظ یچنسپ یهصق

 تاروصت وآ تسبن قیقد و لهاک شیگدنز

 دد امنیم نشور
 دوخیدوخب نبآ اهتنم - دهدیم تسن وا

 ملیف هکیط رشب « دشاب فعض كي دنا وتیمن

 نانچ ار دوخ ینهذ مسيلاير دناوتب زاس
 ا رثآ رگاشامت هک دراد هضرع هزا رهام

 ما  دریذپپ تیعفاوی ءون ناونع هب
 هکنیا زا لبق زاسلیف شال نی رتشیب

 فرص دوش هنف رگ راکب تهج نا رد

 میهاثم حرط و یوتحم راب ندومن ینغ

 رده اهنآ زا یضعب هک دوشیم نوگهنوگ

 ار اهنآ دناوتب رگاشامت هکنآ ین دنو ریه

 ۰۰. دریذپب اب و دریگن

 نا یاوتحم هب یهاگن لاح و ...

 (ناب ریصن . یلع) .یچتسب ميزادنايب ملیف

 و هدنامرد مدآ كي زا تسا یلماک هن ومن

 یتح هک یخ بس ام نام ز یهدش جا رات

 یهدآ هب لدبوهتفرامغی هب زین شیاهتقادص

 تورتسو نیشن هبشاح و تبوج نودب هتشگ

 كنهآ میه هب شدیمآ اهنت هک. ... هد

 یاههرامش اب یراتال یاهطبلب ماقرا ندش

 زا رود یضاش هب یبایتسد .. "تبا هدن رب

 ار وا یرکف هلغشم نی رتگ رزف  برتسخ

 تروصت ار زبچ همه وا دهدبم لیکشت

 ۰ دنیبیم ماقرا
 نزاوتم و شاعم رارمآ یارب وا

 هوالع تنا روبجم شجرخ و لخد نتخاس

 كسب یبابرا هناخ رد شیرادا راک رب

 هلار) شرسه و یرک ون رادممشح كلام

 ۰ دنک یتفلک هثاخ نآ رد ( مان

 رداف دنکم شروبجم یدام جایتحا

 یاهنابز مخز و اهیخوش شرسمه لباقم

 (یماظتنا هلاتزع) بابرا زیمآ ریقحت

 اب دوخ :تهج نیمه رد و دنک لمحت ار

 بجوم شیاهیخوئشرد تکر ش و یراکمه
 . دزاس مهار ف ار شنانامهیم و وا ترشع

 یسنج رظن زا یچتسب نا رب هوالع

 نآوتانو میقع یدرم یئوئانز فلاظو و
 تیعقوم احیولت شندوب هتخا هک بت تبا

 دهدیم تداهش زین دوخ یگدنز رد ار وا

 هدافتسا ءوس دروم وا یرامیب نیمه و

 كش زپمادو دریگیم رارق هدکهد كث زیماد

 یناوتا یهجلاعم هناهب هب ( یسرف نمهب)

 . رو 2

 یص وصخ ناهابگ درک > دن تدبچ یب

 دا سم و تشوگ ندر هج زا ۰ دننس رفیم

 فایگ هک و درادیم رنحرب ینیثتورب

 . دزاسیمشروبجم یراوخ
 روطبكث زپماد زبوجت نیا قبط یچتسب

 دربیم رسب یگسرگ رد مئاد
 ندش هداد رارق رابتخا رد و هحلاعم

 كث زیماد كب نتمطم ا كنج رد ها

 رگ شامل تسلب دا هتنم مه ار یقلت دا

 فرطیب #

 یتیم یک دنز مد مدآ نیا لک _دهنب رس سس سست سس ست س 8
 وا دوجو و یگدنز یاهشزرا و دراد
 را رق شيامزآ و هحلاصم دروم هنوگچ

 و دوجو هک كاشزپماد لباقم رد

 رارق دوخ تاشامزآ فده ار وا یتمالاس

 « دراد بلط وآ زا هک یاهرادا « هداد

 رطاخبو دراد وا هناخ و یگدنز هب مشچ
 رد یرومام شماو طاسقا تخادرپ ملع

 شیگ دنز دنهاوخیم و تسوا یریگتسد یپ
 تراسا زا ساره . دنشکب جارح هب ار

 هتخاسرپ ار وا یگدنز تاظحل مامت

 تیسن ندنام
 تسا تکنشق یجتسپ ملیف لئاسم هل

 ؟ هتشادفا رتعادصق یجتسب رد یئوج رهم ابآ

 تسد زا رارف و زیرگ لاح رد مئاد وا و
 . تنآ نیرومام

 زاب زونه هک بابرا رگید یلاج رد

 یه كلدب ار دوخ یئوروه رخافت هدنام

 نتفر نیب زاو یرامیب هودنا رد دشع

 دورو * - دربیم رسب شیاهدنفسوگ
 اضر دمحا )كنرف زا شاوج یهداز ردارب

 رد ار وا یگنرق رتخد كي اب ( یدمحا
 - دهدیم رارق هزات رکف كي ه رطاخمم

 تادحا و یراددنفس وگ طاسب تدیچ رب

 شرورپ یارب تردم و كرزب لحم كي

 ...گا وخ

 هناشن دنا وتیم احیولت اهدننس وگ گل رم

 ۰ دهاب اهتینوصعم .نتفر نیب . زا
 عقأ و رد هدید كنرف ناوج داهنشيب

 تس و قلالع زا ندیرب بابرای ارب
 یناسآ هب وا و تسا هلش هتفرگوخ یاه
 تحت ۷ وصا ض د ربذید ) اهنآ دا هتیمن

 یگدنز و كنهرف رد دكوخ کف نیمه

 هدش هتخانش فیثک و سجن ناویح ككي ام
 كن مه نآ ریثکف و یرادهگن لامتحا هب
 ندرک نیزگیاج . دوب دهاوخ مارح لمع

 زسوجت عقاو رد دنفسوگ یاجب دل وخ
 .بكشاب دا هتیم زوجم و لالح یاجب ما رح

 و ننس هک تفگ ناوتیم مه یریبعت هب
 یدبدج راکفا مجاهت درومام تاداقتعا

 ناغمرا هب برم زا ٩۳ تسا هتفرگ را ق

 نسنچ اقا ویئوجرهم رگاو - دناهدمآ

 س ۱۵, 4حخم ۳7

 دوخ هعنیا هب هجوت اب هتشاد یدصق
 یدمحااضر دمحا رتک ازاک "ریظن یتیعق وم

 وا هیکت و فرح نيا دراد یچتسپ رد ار

 و . دومن یقلت فر تعا یعون دیاب ار

 هکنیآ اب ناوج نيا هک مينيبیم رولنیمه

 اما : هدروآ دوخ اب برغ زا . یرتخد

 ماکان نز و دراد یجتب مه هب میشج

 ناوج یاه هسوسو ریس درم ترسح رد

 . درایسیم واب ار دوخ و دوشیم

 جا راتاعقا وار یچتسب هک تساجنیا رد

 یاربمه شرسه یتح هک میسبیم < هلش

 هدند كنرف ناوج راک تسا هدنامن وا

 تسه زین قالخا هب یجک نهد یعون
. 

 هب تشاد مشچ « نارگند ملرح هب زواجت

 رد شرکق هکسک قالخا رد یرگید لام

 دایز « دنزیم رود ینادک وخ كي ثادحا

 ۰ تسی هیقرتم ربغ
 همه هک موهفع نلا ندناسر رد میل

 حزرب رد تیم ووصعم قالخا ی یچ

 ققوم هتفرگ را رق نتخلر و رف و یضوگ رگد

 كيمادک هکنیاو اهنآ كيکشت و اهشزرا

 یتخس یگدنز و قالخا « دراد حیج رز

 هن تسیب ملبف رظن دروم یهلئسم دیدج اب

 ودنک یمیرادبناج نادنفس هک و اه تن زا

 دهدبع شرا زگ طقف هکل - اهک هخزا هن

 ۳۲۹هحفص رد هبش

 امثیس هزاتس ۳۳۳ هرامش



۳۷/۴ 

 ناتساد ۳ دصالخ

 یفرب ناتسیات

 . داز رهش میساب

 ۰..تسا هتشون دوخ تا رطاخ رد دازرهش
 تفع مردام هک مدوب هل ابیب #ب َت

 دوعسمهردا رب مردام توف زا سپ درم ناطلسلا
 ناطلسلاف رشا ماهلاخاب مردب رز تفر ندنل هب

 جاودزاتشاد دومحم مساب كاررب رسپ ثاب 4
 . هک

 لوط رد
 ملعم هدازبیدا یاسقآ هک مدیمهف متفریم
 بدایاقآ نز . تسا هدش نم قشاع نامتایبدا
 هدا زبیذآلیلد نیمهب و درکبم تنایخواهب هداز

 زرسمه یشکدوخ زا دعبو درک یشکدوخ رابکب
 .درک جا ودزایرگ.درتخداب و داد قالط ار دوخ

 ردار بک ورسخ اب میرم میدرگ اشمه هلیسوب نم
 جا ودزاب یلانشآ نیآ راک و حدش امشئآ وب وا

 اب دیماچنا

 دوبهتشذگن ام جاودزا زا ءامکب زونه

 | .میورب لامشب اهنآ ها رمه درک داهنشیپ مردپ هک
 رد رقاد جا مساب یصخش یالبو لامش رد
 هتسفر ایرد بل نم هک بشکب دون ۵ زاتخا
 ۲ مدش تخل و مدرک انش سوه مدوب

 | رذ ! رم یکیرات رد دومحم ماهلاخ رسب عقوم

 .هتس تست

 زا نم ۰ درک زواجق. نمب ر ویو :تفرگ شوغآ
 شا هدا وناخ و ورسخ !یابم هکندا سرت

 ۶ ایی 2
 تروصغیتاب هناخ یئوشتسد رد مبتشگ رب نا رهتب
 :مدرک یشک د وخو مدز ۲۰ عتسد لر .یشا رت

 هناخب مدش صخرم ناتسزامسب زا یتقو

 ورسخ ردام و ردپ دعب هتفهکب و متفر مردپ
 | . دهذب قالط ارم ات دندروآ راشف ناشرسپهب

 (رم مردپ مدش ادج ورسخ زا هکنیا زا
 ار دوعس مردآ رب ات درن ندنل هب دوخ ها رمه

 تسود اس ارم دوعسم ندلرد منک تاقالم
 زا سالکمه هک [ زیلا شرتخد
 «نا رهتن تشک زا ماگنه مردب

 ی ؟هق زایا ندنگرد 13 ت
 یسک ات كب راوس ر دی هفردب زا سبپ ته 4

 مزیت وای مارا

 هک ملبید نمو درب یعوصم لگذج کای ار ام
 | بیت ارا رگبذ نیشنرس هس اب لیبموتا ثاب

 تسدبودندروآهبورخم هبلک " كي هب دوخ ها رمه

 هسک هدئنار قهر ی
 و یلراچ ششمسا

 تیک نفت

 به و دندز كنک ار دوعس اهنآ

 ی للخ تس رییس

۳ 
۱ 

 | تراروا تار طخ ۳ ۳ ۱

 ب دمآ مغآ رسب سوناف

 | رجام هلابشد تلنیا

 ت ۲۰ هحفص ۲ ]

۱ 
۱ 
۱ 

 اج همه . مدرک .هاگن .مقا رطاب .نم
 مدرک رکف مدوخ اب . دوب تاملظ و كابرات

 ندرک رارف یارب تصرف نیرتهب الاح
 ینول هب هتسهآ تسا ینوت كنچ زا

 طرف زا و دوبهداهنماهناش یور ار شرس هک
 هاگن دو هتفر باوخب یراوخ بورشم

 راشف ميندب یور وا نیگنس هثج . مدرک

 . منکب متسناوتیم راکچ اعقاو . دروایم

 اهنت و لاس و نس مک رنخد كي نم
 هک ندنل لتم یبرغ رهش رد مهنآ . مدوب

 هراچهار لاح رهب .مدوبن دلبار شباجچیه

 لاگنچزا ارمدوخ یوجنب هک دوب نیا رد

 مدآ وآ هک متسناديم . ملک صالخ ینوت

 رگیددرببدوخ اب اره رگا و تسا یمحریب
 .تسا لاحمرماكي وا تسد زا ندش صالخ
 ماهسسناش یور زا ار شرس طایتحا اب
 : دیلان بل ریز وا . متشادرب

 . ینکیم راکیچ

 فک
 اهل تیز بت یروطنبا بس
 ۲ یا ش رس هاگنآ

 نم .,دیشک زارد ۳1 واو مداهن
 هدایب و مدرک زاپ از لیبموتا رد هتسهآ
 لیبموتا زا یمدق هس ود زونه اما . ملش

 درک ؛دنلب سن وا ناهگان هک مدو هدشن رود
 لثم دید رارف لاح .رد آرم هکفیا .ضحمب

 ساب و دروآ موجه موس یمخز ریش
۱ 

 میس هدبم۰ .. یتنعل ینکیم را رف اجک

 . یتسین یباسح و تسرد #پ 4
 نیهزت و و مدیفک حج قبج سرت زا

 و ثفرگ كنچ رد ار میاهوم وا . مداتقا
 ارم و دروآ می یوسب ناشک ناشگ
 لاصیتسا طرف زا «تخادنا لیبموتا لخاد
 رابدص . دوب هتفرگ ماهبرگیگراچبب و
 رگید . مدرک كرم یاضاقت دنوادخ زا

 . تشادن یاهبذاج چیه میار ندوب هدنز
 نع هک « دوب یموش تشونرس هچ نیا رخآ
 متسناديه رگااعقاو.مدوب هدش راچد نآ هب
 رتدوز «دوشبممتخ اجنباب نم تشونرس هک

 هشیمه اما . مترکیم صالخ ار مدوخ
 هرخالاب و" مراد یرتهب هدنیآ هکنيا دیماب
 ادیپتاجن موش ریدقت نیا زا هک یزور
 یتسار. مدشبیم راونیما یگدنز هب « منکیه
 مدیزرویمقثع نامقاببدا ملسعم هب نم رگا
 مه زاب ایآ « مدرکیم جاودزا وا اب و
 ؟ متشاد یزیگنامغ و خلت تشونرس نینچ
 یمراکچمردپ ٩۳ مدیشبدنآیم مدوخ !
 هچ رد .ماهلاخ ناطلسلا فرشا « :دنک
 تیمزاگنچ ماهلاخ رسب د ومجم « تسا لاح
 و قشع اب هک مقباس رهوش ورسخ و دنک

 رو هنوگچمدمآ رد وا یرسهب 8ع
 لاح نارگن رتمهم همه زا . دنارذگیم

 لاح نآ رد هک مدوب دوعسم مزدا رب

 ًامئنس هرالتس تک ۳۳۳ ه رامش

 ارم و دش یمخز یلراچ طسو تیعصوو
 دوعسم هک متسنادیم . دندرک ادج وآ زا

 همه نم ندرک ادنپیآربو هتسشنن راکیب

 هنوگچ وا یلو . دراذگیم اپ ریز ار اج
 . نویلیمدنچ نایم رد ارم هک دوشیم قفوم
 دشیمتعان راکفا نبآ مامت . دنک ادیپمدآ

 عطق ندوب هدنز زاو یگدىز زا نم هک
 تاظحل نیرخآ رد هشيمه اما . منک دیما

 دناب و متسه ناسا كي نم هک مدیش,دنآیم
 یاهناتساد رد اهراب « مشاب هتشاد تمواقم

 تشونرس نوگانوگ یاههلجم رد و فلتخم
 یتح . مدوب .هدناوخ ار یدایز یاهمدآ
 ار زور نز هلجم یهارودرسرب اهراب

 یقیقح هاگچیه و مدوب هدرک هعلاطم
 یلو. متشادن رواب ار اهناتساد نیا ندوب
 خلتیتشونرس مدوخ نم هک منيبیم الاح

 یتشونرس . مراد یرگید مدآ ره زا

 فرعت !رنآ رفنکی دئاب رارق رگآ هک
 هشیمه یلو . درادن شرواب سکچیه دنک
 اهیتخس و تالکشم نیا هک : منوب هدناوخ

 زا هک تسا یگدنز یاهبیشف وز ارف و
 الاحنم و دژاسیم هبرجت اب درف كي مدآ
 هبرجت مراد زورب زور هک مدرکیه سح
 هک یاهبرجت « منکيم بسک یرتهزات
 تسد نآ هب دناوتیم یسک رتمک منکیم رکف
 . دشاب هتشاد یباب

 تسه و تینابصع طرف زا هک ینوت
 سیب دوب هدز نوربب فک شناهد زا ندوب

 و مانشد نمب و دیشکیم هرعن رایتخا
 توکس نانجمه نم اها

 . مدبزرلیم دوخب سرف زا و مدوب هدرک
 تعرساب و درک نشور ار لیبمونا وا

 . دومن تکرح یکیزاف لد رد
 دبی

 ۰ دادیم ۲ زیبان

 .يدیسر رهشب هک دوبرخس یاهیکیدزل
 هم رد رهش . دو تولخ زونه رهش اما
 متسناذیمن زونه . دوب هتفر ورف یظیلغ

 اهنابایخ مدوب هدش جیگ . متسه اجک
 : مدرک لاوئس ۰ دوب افشآان میارب

 . متسه اجک بس

 : داد باوج یفوت

 میس نان , قوت دح

 . .مدوخ هنوخ

 بیم ميتسهندنل رد تفگ ینوت یتقو
 . مروایب رد رب یلاحشوخ زا متسا وخ
 نم یدازآ یارب یدیما هنزور متسناديم
 مدرمب و دوعسب اجنیا رد نم .ت سه

 اهنابایخمتفگ هک روطنامه . مدوب رتکیدزن
 یاهغارچ رون و دوب هتفرگ هم و تولخ
 هدبشک نابایخ فرط ود رد هک تنسرولف
 گر < ریذیلد ه رظنم هم رابغ ریز زا دوب هدش

 تمربیم مراد

«۸۲ 4 
 غارچ تشب هار رایج یلر ول ۰ صحت

 هار راهچ رس یسیلپ تاب . مبداتسبا زمرگ

 هاگن ۳ اهر ون تشاد و دو هداتسا

 دایرف متفرگ میمصت سیلپ ندید اب .درکیم
 هکنیا زا لبق اما . ميلطب كمک و مشکب
 و داد زاگ ینوت «منک یلمع ار 0

 . مهاگنلیبموتا هنیئآ زا یفوت . درک تک ر ح
 :. تا و درک

 « ینزب كلک نمبنکن یعس « رتخد ب
 تدوخ نوج اب ینک رارف یهاوخب رگا

 . یدرک یزاب

 و دش یعرف نابایخ كيی دراو هاگنا
 یولج هک یمبدق همین نامتخاس ثكي لیاقم
 فسیقوت دوب هدش هدیشک  یمراط نآ
 ۰ درک

 تشذگیم یلاوح نآ زا هک یرباع درم
 تخادنا ینوت و نمب یک و کشم هاگن
 دوش یاهلئسم هجوتم هکنیا زا لبق اما

 حدیما نیرخآ نه و تشذگ ام لباقم زا

 میوزاب ریز نر نی تر
 تک

 درک زاب ار نامتخاس رد دیلک اب هاگنآ
 وتولخ نامتخاس . داد لوه لخادب ارم و
 اههلپ زا هک درک هراشا یفوت . دوب تکاس
 اههلب زا دیدرتاب و هتسهآ نه . مو رب ًالاب

 یضوت  د وننامتخاسردل سگچبش ۰ متقر اب

 نشور ار ورهار و دز ار قرب دیلک
 مدد . متخادنا مدوخب یهاگن نم . درک
 و دولآكلاخ ميندن و تسا هکنت هکت منها ریب

 : تفگ یفوت .ا تسا هنهرب

 . یوریم مامح

 هرآ تس

 كي . .درب مامح فرطب ارم دعب و
 نوباص و هلوح كي هک دون كچوت مامح

 یلدنص ینوت . دشیمن هدید ن یآ ید تخت
 لخادنم دعب . تسشن رد تشپ و تشاذگ

 تضخل هک متشاد دیدرت لوآ .

 مندب آر هم یخ و لو اه
 0 ی

 هنهرب هب میمصت ات دش ثعاب د دادیم مرا زآ

 قانسا میارب لاحبات نم . مریگب ندش
 هیبرغ درم كب هناخ رد هک دوب هداتفین
 یاهفرح راکتیانج كب هناخ رد تقبقح رد
 راکشیآ هک مدون .روپجم اها . مریگن مامح

 و مدرک زاب ار بآ شود ادتبا . منکب ار
 سپس مدومن سمل تسداب ۲ با یهرگ
 ۲ نوزیب نن زا ار ماهراپهراب نها ریپ

 كيرد . مداتسبا شود ریز هنهرب و مدروآ
 مضدب یور مامح عوبطم بآ یتقو هظحل

 یعس و مدرک شمارآ ساسحا تخبر
 همه هدش هک مه هینا دنچ یارب مدرک
 زادعب . منک شومآ رف ار عیاقو و تداوح
 ار هلوح « متش بوخ ار مدوخ هکنیا
 یادص . منک كشخ ار مدوخ اث . متشادرب
 . درک دوخ هجوتم ارم رد ندش زاب
 ء رد یال زا هک مدید و متشگ رب ناسا ره
 ارم دراد شدولآ توهش مشچ ود اب ینوت



 تذل و دش غاد مندب هک مدرک

 .دب ودندب یاهگ ر رد یعوبظم

 تشونرس نم رگا هک متسنادیم

 روبجم و رنبا زا .. درک دها وخن

 یگدنز ندوب هدنز یا رب مدش

 .. منک هب رجت ار یاهزان

 و مدیچیپ مدوخب ار هلوح اروف . درگنیم
 : هک دنلب ینوت یادص . متسب ار رد

 نگ(: ۰.>.یلک یف تلاجخ نم زا

 نيا مریگن شوغآ رد ارت مهاوخب نم
 تسینیکچیهاجنبا نوچ.۰ منکیع ار راک
 .دنک كمک وتب هک

 : متفگ هلیح اب
 هک یتسه ناسنا و بوخ ردقنبآ وت

 . ینکیمن ار راکنبا

 : هک دش دنلل شاهدنخ یادص

 .ینزب -لوگ ارم ینونیم اهفرح نبااب
 درک زاب راشفاب ار مامح رد دعب و

 مامحجنک هب سرت زا نم . دش لخاد و
 دمآ وا . مدیسچ راویدب 4 مدربهامب

 : تفگ و ممشچ لباقم
 مامح مهاوخیه مهنه « سرتل ب

"۳ 
 : .متفگ

 راکنبا نم یولج منکيم شهاوخ _

 . نکن ور

 تسبرگنمیاهمشچ رد قمعت اب یاهظحل
 تضوب ملاخب شلد هکنیا لثم دمب و

 - تفگ

 . منکیمل وبق
 قاطا هب شدوخ هارمه ارم هاگنآ

 .درک لفقمیورب ار رد و درب شتنوکسلحم
 ۰ تفگ

 . مایب نم ان :نیمب وه
 هکملاحرد نم تعاس عبرکب دودح رد

 لخادمدوب هدیچیپ مندب هب مکحم ار هلوح
 ردوتثگ ربهرابود وآ یتقو . متسشن ققاطا
 داد رف . تسا هنهرب مدید ۰ درک زاب ار

 ۱ : مدیشک

 . مرفنتم تزا نه «نوریب وربس
 : تفگ و درک یاهدنخ

 . مریگب ار هلوح ماهدمآ  سرتن بس .,

 زاار هلوح عبرس تک رح كباب هاگنآ

 قمربب نع.دشجراخقاطا زا ود رک ادجنمندب
 : مدرک نتسرگ هب عورش هدز تشحوو
 ات مریگب زاگ ار راولد تساوخیم ملد

 كيب تینابصع زا . دوش درخ مياهنادند

 ینوت مدوب هدش راچد یناور تلاح عون
 .دشلخاد « دیفش ارم هبرگ و دایرف یتقو
 . ته شتسد رد هنانز نهاریپ كب مدید

 7 ِتت

 .تننآ ما یلبق هق وشجه لام » ریگب ت

 . مدیشوپ و متفرگ ار نها ریپ
 هک .دوب نیا,زا رتهب اما « دو داشگ یلیخ

 ۱ . مشاب هنه رب

 .دروآ هویم و نوبمآژ
۳ 

 ...۰ روخب ایپ بس

 یدیما چیه هک یربسا یاهمدآ لثم
 وا رانک رد رامجالاب دنرادف را رف هب

 مدرک ندر وب عورش مل و اب و متسشن

 "ور هناش كي . تفربم فعخ بیجع ملد

 . مدوب هدزن زیچ جیه هب بل هک دوب

 مراد و ماهدش مارآ نم دید یتقو وا
 :تفگ و دز یدنخبل مروخبم اذغ

 تحاران مدوب وت یاج رگا مهنم

 دابژ اهیزاب نیآ زا یگدنز اما . مدشبم
 نب

 رد متشاد هزرا مدوخ نم . دراد

 هک مایا ,نامهرد اما . مریگب ارتکد داصتقا

 هسب متساوخیم و مدوب لیصحت لوغثم

 تارهاظق كب رد مردپ « مورب هاگشناد
 یگدنزهمادا یارب مش روبجه و دش هتشک

 ریز هورگ كي رد یتده . منک راک

 اهنآ زا یتقو مدرکیع تیلاعف ینیمز

 و مدروآ ور قاچاق راک هب منش ادج

 تسرد مدوخ یارب یریمن روخب یگدنز

 .منکبه جرخ مروایم رد هچ ره .مدرک

 هسس ردقنبا العف ... منشگ ار ابند مامت

 .:مریمب زورکب ات مدیع همادا یگدنز

 شتآیراگیس اهفرح نیا زا دع ینوت

 : درک فراعتنمن دعب و دز

 ۲ "یفک نه

 راگیس كب وا و مدرک توکس نم
 راگیسمدرک لوبق ارچ منادبمن . دادمهب
 همه زا رارف یارب دباع. . مشکن

 مار یارب مه دیاش و اهیتخبدب و اهمغ

 . مدش راگیس نتفرگب روبجم ینوت ندرک
 مرس نم و درک نشور كدنف میارب یفوت

 بت ۲۱ هحفص []

 .مدرک نشور ار راگیس و مدروآ ولج ار

 هق رسهب هک مدز راگیس هب كپ هس ود ابیرقت
 بیب اب نم .تفرگش آهدنخ ینوت . مداتفا

 راگیس هب هرابود و مدرک شهاگن یرهم
 هتخذگن هظحل دنچ زونه اما . مدز كب

 جیگ دراد مرس مدرک ساسحا هک دوب
 هک دوبن یاهنوگب یجیگ نیا امآ . دوریم
 تسوب هک مدرک ساسحا . دنکب عتحاران

 مرومروم . دوخیم هداد . كقلق دراد میدب

 هلنحل كي رد « دوب بیجع . دشیع

 تذل . مدومن

 مدشلش ۰ دیود مئدب یاهگر رد یعوبطم

 سیا و ت  گتسخ و رجز همهنآ زا رگاد و

 ومدیدنخ رایتخایب . یرثا یباوخ

 شناسآ و .یتحار ساسحا

 میدن

 2 ید اتف زاگسبت نلآ زا مزاب ب, ۳۳۹

 ؟ یراذد

 نه ار شدوح و دز یدنخسل یفوت

 تفگ- و دناسج

 ٩ دم وا 2 دل بج سا

 درا دهمآدا

 امنیس هراتس - ۲۳۳ هرامش



 رگیزاب و ءدنیوگ یدمحا یجات
 شا یزاب شیب لاس هب ید 4۳ وهدار یمندق

 هسب موسوم یلوبز ولت لایرس كب ردار

 9 ناسگ فئس ون یاکندنس لایرسكي رد یزاب یارب : میدبد «هبنرغ»
 3 " سو مس یفادرگ راکت یار د ولت دندج

 اددجمسراف تاتسا ناراگن ربخ

 . درک تایح دیدجت

 یدمحا یجات ۰ تسا هدش ادندناک ینامرهق

 ۳ ۳ ؛مینیببین ول زب ولت لایرسكي رد ار وا رگپد
 ۳ ی و ی یو و و ی 9 و حس سو سو تو دست و و ور و

 " --ُث ۱ ۰ 4 4 ۲ مهم 11 ۹ ۳۹

 .دهدب نیل ن رد یزاب هب و هثدسس

 " لاو رند ۳ روضح ا هک اکیدنس یمومع عمجم رد

 نایراهدنف یاقآ نآ رد و دش رازگ رب شروک لته رد سراف یتاعوبطم ۳ وننواس نیت ژا
 روما و راک لک ریدم شونرقآ و سراف یدرگناهج و تاعالطا لک ربدم

 نت یعز یدک اوج ری ظطبا ور تسوپرس .ینامتل نینچمه و یعامتجا 3 425 ا | یاهملیف

 (اکندنس دیدج همانساسا ترالخت تسه و ینس سیر باختنا زا یس .تس ؟ رخ : ک 5 م

 تثارف شسزاف رد اهنیش 5 راتس هلجم ناگدنیامن تسرپرس وگتح ورسخ طسوت

 ناروادو ناسرزاب - ه دم تنه یاضعا یا هاگنآ و دش و

 همان زور ترس رب یماعا هرات هختن رده 9 6 شعب روم وب یناریآ یاهلیف نتم گيزوم هدنزاس

 وگتحو رسخ و. ناگدننآ همان زور تس رپ رس روبپیدحا و نیسح - تاعالطا نسا رد یرتمک تیلاعف هک تسا یدنچ

 دیمحو بیلدنعلامک و امنیس هراتس هلجم و زورماماغیپ همانزور تسرپرس | دوخ شالث « نآ یاجب و دراد هنیمز

 تئیه تبیوضعت ناگدنیآ زا یناحسالامج و ناهیک همانزور زنا یتشهب سانشرسیاههدنناوخ ابیراکمه فو رصع ار

 ماغب زا روببب رف تاعالطا زا یمالسامناخ یدعب رغنهس و دندمآ رد هست ر : دزاسیم كنهآ اهنآ یارب و تسا هدومن

 نیسرزاب تاباختنا رد و لدبلایلع وضع ناونعب تاعالطا زا یمرک و زورما ۱ و یا

 هاتید زنا میلاخ نار واد و د ف شمارآ و تسود مولظم و ینادرم ناباقآ تک ۱ ی ی

 هریدتنیه دندیدرگ باختنا ینابش و راکتفگ نااقآ و یناحور مناخ و ۱۳ و اف مت نیو

 اریماما رصان سیئر ناونعب ار روپیدحاو یاقآ دوخ هسلج نیلوا رد | هنات نیا  دیوگیم هک روطنیا و دراد

 سیئربیان ناونع بیلدنع و و رادهنازخ ناونع وگقح ورسخ و ریبد | ناشبا ربهکی دبدج یاهگنهآ هئارااب اهیضن
 یدرگناهج و تاعالطا لک ریدم ناب راهدنق مسارم نایاب رد درک باختنا هاررد تسناوت دنهاوخ ۰ تسا هدش هتخاس

 هنوگ ره هدامآ تفگ ننوخ یراختفا تت وضع تساوخ رد مالعا اب سراف

 .دوب دهاوخ اکیدنس اب یراکمه ۱ ! دئراد

 3  56 سس< 7, " 10

 0 ....و دندش تقرس هب روبجم دوخ یگدنز نیمات یارب هک ناوجون ود قشع , قثع كی ناتساد ۶

 ۱ تابتنالت [امسسس : : رد طقف بشما همان رب ۱

 9 هراتس 4 زاتمم یاس

 نیرتراک رپ نامزکی هک یقثاو نیسح

 رب ماگ ؛ فورعم ناگدنلاوخ اب تباقر

 ی سر
 ه

 رس ی اد ات

 هنا رت و نارعاش هلمج زا رون رتچ []
 لاذتبا زا ر وددفک یم یعس هک تسا ینابارس

 . دهد همانا دوخ راک هب

 هنا رتدیدج لاس یارب تهج نیمهب و -
 یراکمه اب هک هدید كرادت یبلاج یاه

۳ 5 
۳3 

 ی
 زیورپو یلاحور ناوریشونا « هنانح یضترم
 نوچیگر زا ناگد نناوخ یادص اب و یدصقم

 . دش دهاوخط مض هنگنز یرب :رسپ

0 ۱ 

9 
1 

" 0 

 4 هست

 هم



 زولک سس ۸
 ۱ ۰ زاد زا

 دمک « :باوخ قاطا :
 .دراد رارق قاطا هشوگ رد سابل :صوصخم

 تنیشنیمو دوشیم ریوصت رداک لخاد ناه
 «ناه تروص : پآ زولک كيب .- ۰
 رکف و هدش هریخ یئاج هب هکیلاح

 هنحبم هم یگتسهآ ةب ةنحص نیا . .دنکی

 . دوشیم سکیم ر
 - نابایخ « هاگماش:تاش كنال -ت

 ندنلنیئن ریقفو فیثک یاهنابایخ زا
 یهاگن مین .دودیه نابایخ رد هلجع ًاب ناه
 هدینشهک یزیژآ هب و هزادنایم نامسآ هب
 . دهدیم شوگ دوشیم

 یئاوه هلمح كي : تاش كنال - ۷۲۳

 .اهنامتخاسیبارخنآلابند و دوشیمماجنآ
 یوررمسب بمب : تاش كانال ۳

 .دوشيمز ود تعرساب نله . دشفایم هاگهانپ

 یک - نایایخ ء تاق كنال 2-۴
 ندز مدق لوغشم نلع . پمب باترپ زادعپ

 ردمد هارک نیتسآرعارب ٩ فی )
 . .تسا هداتسیا شازتم

 زا درم نامه : تاش موبدم .-- ۵

 رداک دراو نلع دوشیم . هدید رتکیدز

 نامسآژا ار شهاگن درم . فوشیم ریوصق
 . دوشیم نله هجوتم و هتشادرب

 تاش مویدم م ۹

 ندرگ یزاب لوفشم نیمز یور هچباتو

 ناجنف كي ردام . دنیشنیم نله .
 . دروآیم نله یارب یا

۰ 
9 

 ره ردامو ردپ : تاش موبیدم .م- ۷ ۱

 دنرااد تسد رد هک یاچ ناحنف كياب ۹ ۱

 توچ هاگت _راجفنا یادس ندینش 3

 یمز هب ار دوخ ناجنف . دننکیم رگی
 .دنوشیم "دنلب اج زاو دئرااذگ ی

 زسیم ربز اههچب : تاش كنال .

 ریزروزب ار 9 مه ردامو نله . دنورپ
 هک یاهچیلاق تشپ ردپو دنهدیم یاج زی

 سی نازیوآ یراخب "شیپ
 ریز رد نیبرود :تأش موبدم .. ۹

 دایی ردام . ددرگیف یسک لایلدب ّک

 . 

۵ 

 یسب ون وب زانس
 یزیراب : زا میظنت وهمج رت

 یدیمونتاعاسیویرانسهلابند
 | اجر نت :

 هی زوم ها جی

 بش نوآ . منکیمن شوبارف ار بش نوا
 .تفرگ مبنا یتاوه تالمح نیرتدم ز | یکی

 هن اخب مراک لحم زا هلجع اب نم : نله

_ 

 .دوشیم .«دیف» ریژآ یادص

 شوکب رود زا امیپاوه روتوه یلدص
  دس ریه

 هلصاف هناخام یتفاسم زونه نم : نله

 .مدینش اراعامیپاوه روتوم یادص هک متشاد
 یدرهودندّوب نابرهم مهاب همه اهزور نوا
 هک دوب هداتسیا شاهنوخ رد لباقم رد هک

 متفر نمو هرتنما مرب شلهفوخ لخاد رگا
 . نوآ یهنوخ یوت

 .دند ون یبوخ یههداوناخ اهنآ : نله

 نمب ردام هک دوب هتشذگن ینامز تدم

 رد یراحفنا یادص انعفد هک :دوب هداد یاچ

 . دیسر شوگب لزنم كايدزن
 هد راجفتنآ یلادصاس

 زونه

 اراهامزا اات دنچ و اههچب « ردپ : نله

 .. درک میاق اهزیم ریز

 رتدغلب اهامیپاوه روتوم یادص

 ۰ ثس ریه

/ 

 هتسهآ :هدرک شومآرفار یزیچ هک دروآیم

 "نیبزود س دزخیم نوریب هب زیم ریز زا
 لیم» هیات . دنکیم بیقعت اروآ «ناپ» اب

 و درادیمرب ار نآ دضریم دوخ «یتتفاب

 ۰ ددرگیمرب زیم ربزهب

 ندیشک لوغشم ردپ : پآ زولک - ۳۰
 دنمهقیم اههچب پیپ یوب اد بیپ

 تسا ندیشک پیپ لوفشم ردپ هک
 ناکت قاطا غارچ : پآ زولک -

 شوماخغارچمک مک (تسا نشور) .دروخیم
 یتقو)دوریمورفیکبرات رد قاطا . دوشیم

 ( دوب شیم و ككرگ اوه دش دراو نلح
 تساكيرات قاطا : تاش مویدم -- ۲

 هک داد صیخخت نآ وتیم یکیرات رد طقف

 نشورارنآ دعبو ددرگیه عمش لابنادب ردپ
 ,لس رپ ار دآ رفا تاب ثاب لاح 5 کیه

 تبحص اههچب اب ردام :پآ ژولک _ بس

 دنک یه
 یکچوک هچب رسپ : پآ زولک - ۳

 ۱ : دیوگیم
 یولج -- بش : تاش مویدم - ۳و

 . هناخ رد

 اجک بس هک دمهفب دراد میمصت ردپ
 و هداد ناکت تس وا ناهگ ان تسا هداتفا

 .. تکه هرات
 سیم رد یولج هب ردپ رس تئپ نله

 . دیآ
 هنحص لیم تسرد : تافتانال -

 و تسرپرس كي ." رتزاب یمک اما ,یلبق
 رد دنوشیم رداک لخاد رگید رفن  دنچ

 .دننکیه لمح ار یشوهیب زابرس هکیلاح
 هب ار زایرس اهنآ ردپ یئامنعار اب
 ۰ دف ر و آیم هناخ لخاد

 ۱ .نمشنقاطا « یلخاد: تاشم هیدم -- ۷

 "یاههمکد نله و تسربرس
 یاهدناثن وا

 : عمش رون ریز

 . دئنک یم زاب ار زابرس شابل

 . دهدیم زورب ار ندوب هدنژ
 شبلق و تنا یراج شایناثیپ یور زا
 . دن زیم

 ناحنف كاباب ردام : تاش ثنال - ۸

 ۱ د وشیم دراو عاد یاچ

 كمک اب . دنزیم یگنریب دنخبل و دنیبیه

 رد ار وا نسله و دنیشتیم نارگید
 . دنکیم یراب یاچ ندیشون

 ر وا زایرب ,

۱ 

 | نوع )

۱ 

۱ 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 

 .دمریم شوگب یبیهم یادص

 نآ .دوشيم نشور یدوزب عیش : نله
 عمشهشیمه هک میدوب هدرک تداع ام اهزور

 ام یارب روطنیمهو
  رگیدمهیتمالس زابت ره هک دوم هدش تداع

 ۰۰. پوش ابوج

 - میشاب هتشان تسدمد

 .دیشابن تحارا « بوخ رایسب : ردام

 .داتفا اجک بمب زدپ : هچب رس

 دوبددمآ رد مد هلجع اب ردپ,: ناه
 اروا نق و تسا هداتفا احک بمب دمهش ان

 هک دزکیم هراشا یسکع وا . ملرک بیقخت

 . دی آیه هناخ فرطب

 و ميتشاد یبوخ هدیقع اه رثکا: ناه
 ازیز. دوب هیلوا یاهكمک اب اوادم نا

 عورش زا و دوبن قیمع دایز وا تاحارج
 نوخ و دوب هتشذگن دایز وا ندش یمخز
 . دوب هتفرن شندب زا مه یدایز

 یضح .دندروآ یاچ زگید رابکی : نله
 دوبنیاچ رطاخب رگا هک منکیم رکف اهتقو

 هدنز كنج نادیم زا تعامج یسیلگنا
 د وخ یاح رد زایرس نآ 9 دما یمق نوریت

 .ناد صیخخت ار زیچ همه مک ک و تسفن
 (دراد ههادآ)

 امشت الا وئس هب خساب دنچ

 یرادتقا اضردمحم اقآ - ناهنصا

 هراتس هب هک یهجوت زا رکشت نمض -۱

 نآ یقیقحت تاحفص هب صوصخب و امنیس

 هدنسیون هک ميتفگن تقوچیه ام دیراد

 دهد جرخ هب لمع سم دیابف ناتساد
 تاث میتفگ هرهز نتخب ب اذغ دروم رد رگا

 نیا روظنم تسا یقاکرخآ و لوا
 تیم ار اهناش هبیق شدوخ یجچاشامت هک

 هب طوبرم دیئوگی ه امش هچنآ . ۳
 تسا تباث نیبرودلحم هک تسا یئاههنحص
 نیاب و دخرچیم هباپ هب یور نیبرود و

 رییغت هژوس اب نییرود روحم هبواز بیترت

 هب وا زرییغل زا روظنم ال ومعم یلو . دنکی م

 ۲۳ هحفص ۲ ]

 .تسهمه نیبرود نداد لحم رییغت نیبرود

 ژاتنوم. هلئسم نیرتمهم «شرپ» - ۳

 دیئوگ یم روطچ امش منکی م بجعت نم تسا
 شرپ داجبآ دروم رد . مسرتیم « شرب» زا

 ملبف رد ناجیه داجبا رطاخب یدمع رولطب

 هلسلس رد ام هک تسا یبلطم نامه اقیقد
 هراسشآ نآ هب البق « یزاسلف» تالاقم

 دباهتشاد هجوت نآ هب بوخ امش و میاهد رک

 «شرپ» اب «شرب» نآ دشاب ناتداب یلو

 . دیشاب قفوم . دراد قرف عقوم یب یاه
 .ناحا رج اضربلع یاقآ . نا رهت 8

 «نالب» و « تاش» نی قرف بس ۱

 یزاملف تألاقم هلسلس رد ؟ر سناکس و

 ۲۸ هحفص رد هیقب

 امئیس هراتس ت ۳۳ ده رامش
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 نامناتسود یاه همان یرتشیدادعتهتفه ره ميناوتب هکنآ یارب خساب ار
 بلاطم رگید یوس" زا .دش دهاوخن هدادخساب همان ره رتشیب لاوئس هس « میهد
 نارادتسودهک دوشیم پاچهحفص ود نیارد هلجم :ناگدنناوخ یلاسرا تابرظن و
 .دنتس رفب ام یا رب دشابنیرا رکت بلاطمهکبت ر وصرد دنناوتب هلجم

 دوشیمن جرد ناشبلاطم ابو داد ميهاوخن حساب ناشتالاوئنسب هک یناتسود مان
 .دنتس رفب یرتهب بلاطم اب هزات همانام یاربا درک ميهاوخ پاچ هتفه ره

 امتحدنبم یتهاوخ و دنکبم رکشت دوخناتسودهمه یراکمه زا البق وگخساب
 .لامنک لیق همان رز و د وخ لیماف و مان

 هتفه ود ار وا هژات سکع و تشاد ميهأوخ

 دار دیعس هزات سکع , دیدرک هدهاثم لبق

 ۰ یدوزب مه

 یدیجم - ف هزیشود
 نیمه ردار یدمحا مناخ خیساپ

 یهلادسایافآنمض رد « دینک هملاطم نوتس

 هیهت تسد رد یاهزات ملیق و دنتسه لهاتم

 یارب یدیدج لایرس تسا رارق یلو دنرادن
 . دننک عورش نویزیولت/
 یبلاط نسح یاقآ

 مخا وفا تم اهم هجفس دروع زد یدمحا - ژ مناخ
 هرهب زین جراخ یئامنیس تاعالطا زا درک بسلطم یهلادسا دوعسم زا مشچب

 نادابآ زا - روپ لامج رهچوس یاقآ

 ناگشیپرنه اتجو و راتخم یقت - ۱

 دوب نآ نادرگ راک هداز همالع و یئادف ملیف

 ینامرهقفسو ریس هک یملیفنیلوا - ۲

 نیرخآ و .تشادمان كرم باذع درک ی ژاب

 .مازآ ان درم درک یئادرگ راک هک یملیف

 یعیطم لامک هک یملیف نیرخآ ۳

 فارشا تسا راد هدهع ارنآ یرادرسلیف

 . درادمان هداز

 طرز یاب

 ناناوج یزاسملیف هورگ » ۳ ۳9 ۰

 هک رظتنم اباب مان اب دناهتخاس یملیف دنتسه تیلاعف لوغثم «رهشمرخ
 روما . دناهدرک یزاب اکاک لضاف - یسابع اضر - یزو رهب دیعس نآ رد

 یاههلیف نونک ات هک تسا راد هدهع اکاک نسحم ار ملیف نیا یرادربملیف
 ناناوجونو ناکدوک شرورپ نوناک یارب ار دیدرت , نم كچوک هچغا
 ناتس رنه یراکمه اب تسا هتبقد ۱۵ تدمب هک رظتنم ابا میلیف . هتخاس
 .تسا هدش هتخای رهبشم ر ت یتعس

 امنیس  هراتس ب ۲۳۳ هرامش  .ب ۲۶ هحفص [۲]

 طسوت بش < تدمب یدابآ تلود دومحم هتشون لیر همانشیامن 9
 :لابقتسا اب و دش ارجا رهش نیا رد رهشمرخ ناناوج هناخ رتات هورک

 .دیدرگ هجناوم
 ناناوج یاه هناخ رتات یاهقطنم هراونشج رد هتشذگ لاس شیامن نپا

 یناوارفهجوت و لابقتسا اب ودش ارجا دیدرگ رازگ رب نادمه رد هک روشک
 وربور هراونشج رد ناگدننک تک رش ریاس و نادمه نایچافنامت فرط زا
 .دند رگ

 شنارگیزاب و تشادهدهعب نایناهرف لصیف ار شیامن نیا ینادرگر اک
 زورهپ - زوم رج ریما بس یقد رش اضر - ءارآ رهم دیمح زا دند ون ترابع

 .نایناهرف لصیف و راجن نسحمالغ - ترطف شوخ

 .مینک هدافتسا مه لودج زن و :میریگب
 هسسردا * دیفاوتیم زین دازآ یامنیس اب
 . :تیئاعرق :هبتاکم - هاجآ ساق هار

 یترصن یلع ياقآ
 هک تسا اههمان مرگرس ردقنآ وگخساپ

 ناگدنناوخ ار یعوضوم راب دنچ دنادیمت
 امتح . دنرادیم لاسرا پاچ یارب و هیهت

 پاچ راب نیدنچ شوگ وگ یفارگ وملیف

 حیحص یزیرهمانرب كي اب ميرلوديما و هدش
 همادا!رناگشیپرنه یقبام یاهملیف مان پاچ

 . میهد
 دیعس یاقآ

 نازاسگنهآ زایکی ام رگا منکیم روصت
 اهنآ . دشاب امشعفنب دیریگب سامت یفاریا
 راک رد دشناوتیم امش یادص ناحتماای

 قفوم. دنیامن یرثوم یاهكمک یگدنناوخ

 . دیشاب
 زا وهآ - هداز فالع دومحم یاقآ

 روصت« مدناوخ ار امش ناتساد هصالخ
 دوخ تشذگ رس « ناتساد نیا هک منکیم
 ناتس دهک می وگب دیان لاح ره رد « دشاب امش

 دیفاوتیم دروخیمن یئامنیس ملیف دردم امش
 هبامرس اب نآ زا تده هاتوک ملیف ثي

 تحارانرگ ازیزعتسود . دینک هیهت ناتدوخ
 چیه امش ناتساد هک میوگب دیاب دیوشیمن
 . تشادن ار ملیف ویرلانس یئاریگ

 باهش نیسح یاهملیف

 ی

 ی ی ۳ کهن

 ب 9 ناوخ طاق دن یرز نا اهروجافس تمهت .دس شاب تا بفخأووم
 نیسح س لهاج یاقآ بس ریذیا تسکش

 بیلکفهجوج .- نوجیرپلگ - نادزآ
 باهد رمان و اهد رم - هناگبن ت ناگوو رگ

 هتعاس ود یگنر ملیف كي جراخم
  لایر رازم دصناپ و نویلیم تفه لقادح
 !وتیجننیاریانب :تسا تیاهنیب رتک اد ی

 . سا ۰ درک نییعت یزرم و دح نآ یارب
 ناگشیپرنهتکر شاب هک .یگنر یاهملیف الومعم
 ۱ ات هدزیس دودح جراخم د هش هتخاس فورعه

 اب یتسیاب عبطلاب هکدراد لایز نویلیم ۵
 . نارهترد لایر نویلیم تسیب نودح یشورف

 3 2 هجا هم هدننک هیهت هجوتم ینایز

 , دوست نآ

 نادابآ- هدازیلقناخ یروم رهچونم یاقآ

 . یرکاششوایس هکیملیف نیلوا - ۱

 سالکمهواملیفنیرخآ ودرمانو دره تخاس
 هزباج نونک ات نترب دراچیر - ۲دوب
 نیلوا تع ۳ ۰ تسا هد رکن تف ایرد راکسا

 نشیوزرب یاهناخ تسد نیر دمحم ملیف
 شکب « سکلآ وا ملیف نیزخآ و

 یر رهش - ینازریء سابع یاقآ
 ؛ هوزو سراات نوهاه تاقانم - ۱

 دوشیم ارج عیرس « دنق
 همشچ یرداق جرپا ملیف نیلوا

 .یمایف نیتضخن جالبل و دوب تایح بآ

 ناکشیپارثه -۳دوبهدرک ینادرگ راک هک د وب

 ۱ مارآ -- یرداق جربا بش رد كلپ ملیف

 دندوب ینامیلس نبورپ

 هننار - مراهچ زور حیص ب شوپاب

 ۱ تاخیمس هلحم درم اهنت - یرابجا

 رم نابوچ دمحا بس اهفرش اب - هبوت
 نادرمالب نآرتخدس تش برض - نکفا

 ۱ سناش هکس - القا

 باهش نسح : میظنت و هیهت



 هاشنامرک نایساطیق دمحا یاقآ

 ین امنیسلوادج رد الومعهزیزه تسود
 یمک یدومع و یقفا تروصب لودج حرط
 زا ميدنمقالع هکنیا صوصخب تسا لکشم

 . مینک هدافتسا نامبوخ ناتسود لوادج
 اهل ودج دروم رد ار امش رظن مشچ اذهمم

 لاحشوخ نمشس رد . درک ميهاوخ لمع

 : یقفا یاهل ودج اتکا رگا دش میهاوخ

 ثعاب امش یراکمه . مینک تفاپرد یدومع
 تسا ام یلاحشوخ

 رم یاهملیف امش تالاوئس خناپ اما
 - زابناجود - مرکو ميرک -- ناروآ
 تنا هدشن هتخاسال وصا لصا ربارب تشوئور

 رد یزاب یارب یدرونامیآ كيب دزمتسد و
 زج رگا و تسا. ناموت رازه ۱۲۰ اهملیف
 . هدمآ شیپ یخابتشا تسا هدش هتشون نیا

 دو رهاش - یلعجات دمجم یاقآ

 د یلیقع یضترع ملیف نیرته -- ۱

 تن یاغا ردو یلیت ,مایف مود شقف یافیا
 داردیعس - ۲ تسا «بش تسوپ ریز» لوآ

 ۳ تسا كنس رفس ملیف لوا شقن رگیزا
 ردو هدیشک تسد امنیس زا العف یّرظن هلاع
 ۰ درآدن تکرش یملیف

 لباب - رابت ناطلس ناضمر یاقآ
 هلحم ندز هنگنم و یقاحص دزوم رد "
 رد . میداد ینف تمسقب ر مزال تارکذت

 و ناگدنناوخ ربواصت پاچ دروم
 ميهاوخمادقا دیدوب هتساوخ هک ینادنهرنه

 . مبرکشته امش هجوت زا .درک

 نارهت - عراز نیسح دمحم یاقآ

 یدا رقا هادعتسا و هقالع تسین ثكش ۱

 نارگیزاب هوبنا و لیخ نایم رد امش نوچ
 زا ناریا یامنیس یمسوم نانادرگراک و
 هک دینک لوبق اعقاو . ثقر دهاوخ نایم
 و دیک یئامنقا دنا وتیمن امنیس هراتس

 و یگشیپرنع نارادتسود یارب یراک
 ۲ اب نوچ « دهذ ماجنا یتادرگ زاک

 نانادرگ راک ز ایرایسبنا ريا یامنیس یفونک
 سدای رد دروم نیا رد اذهعم دنراکیب مه

 تشاد ميهاوخ يبلطم هتفه نیا یاهتشاد
 . یداهنشیپ

 ب یسابع نسح - يميظع ربکا نایاقآ
 یزابرس دیشمج

 میسیوتیم مه زاب و مياهثشون اهراب .
 یناریا ناگشیپرته زا نگنر سکع اع هک

 . .ميتشرغ یک یارب میرادن
 دهشم - دامتعا سابع یاقآ

 و نادنمرنع یراتفرگ تلعب هنافساتم
 تسا رتهب هلجم رتفدب اهنآ هعجل رم

 ۷ همعم ام .دیتسرفن ام یارب ههان اهنآ یارب

 ميهديمخساپ اهنآ ثب اههماف تفایرد خیراتت

 پاچ ار اهنآ مان میهدن خساپ مه رگاو
 تاقباسهحفصی ربدینا وتیم . درک میهاوخ

 .دب رادلاسرا همان تک اب كي رد وگیخساپ 7

 ناهفصا - روپیلعدمحم ردیح یاقآ
 لاحشوخ « دش لاسرا یتساوخرد هلجم

 تاقباصایو لودج امش زا رگ! دش ميهاوخ

 یراس - یروهال نیسح یاق

 دروم رد . دیئامرفیم حیحص ۰ هلب

 خر هابتشا رتسکاخ حبص ملیف ناگشیپرته
 «دش لاسرا امش رظن دروم هلجم

 ميدرک پاچلبق هرامش دنچ ار هلیبج سکع
 . مثچ مهار باتهز دولوم زا

 . ت وب مداد

 نا ره - یدومحم زربیرف یاقآ
 ددصرد هن .دش منو ا ونخ امش لصفم همان

 یارم امشب هلمح هدصرد هنو میتسه عافد

 . دوخ ندرک هئربت

 ناگدنفاوخ یاهزاینب هجوت اب ناکمادح ات
 یهورگ رظنب بلاطم زا یشعب دیاش . تسا
 لاح ره رد « دی یاءدع رظس و دشاب بوخ

 رضاح لاح رد هک یدوجوم تاناکما اب

 لکشنیمهب ار امنیس هراتس میراد

 دروم رد ۰. تخاس میها وخ رشتنه مرف و

 اکیرمآ یارب هلجم ندش نامنوبآ

 تسپ اب هلجم . دینک دعچارم هلجم
 ۷۲۸۰۰ینیهژ تسپ اب و ایر ۰*۷۵ یئاوه

 . تسا لایر

 زا وهآ - یچرفص اضردمحم یاقآ
 یاهحفص هس همان كي امش زی رع .تسود

 حرطم نآ رد لاوئس اههد و دیاهتشون
 خساپنآ مهم لاوئس دنچب هک دیاهتعلانن

 شقن ود رگیزاب ككي یتقو الودعم - ۱
 دریگیمرارق مه یوربور و دنکیم افیا ار
 یئامنیس یاههقح زا

 ناتساد نامرهف از رهش دی

 الومعه.درک میهاوخ پاچ ار یفرب ناتسبات
 دنرادنیاهقالعیقیقح یاهناتساد نانامرهق
 دزوم رد - ۳ دوش پاچ ناشریواصت هک

 دینآوخیمهلجم رد هچن آ

 ( هر
 رب رد

 دینا مته

۰ 
  ۰ تل لک

 هتخاس زاوها رد دیدوب هتشون هک یملیف"
 ۰ ریش یربخ لبق هتفه دهثیم

 بیزا ریشبیبح - یدازآ شروک ناباقآ
 زا ریش

 دارنفا یرادربملیف یاهییک ا الومعم

 لنهدبمن هار د وخ راک .لخجیب ار یجراخ

 ؛دینک هیهت سکع و بلطم دیتشاوت رگا امش
 ندوببلاج تروص رد درادنلاکشا دیتسرف

 سکع پاچ هروم رد . درک میهاوخ پاچ

 هلجمیگدنیامن رتفدب تسا رتهب زین ناتدوخ
 ورتسه امنیس ژاساپ بنج دنز نابایخ رد
 . دینک هعجا رم

 ناشاک مدت و ردمحم تیلادذاد سابع ناباقآ

 نیرتدبدج مفاخ هزمع نارهوش ب٩
 كيب زا هامدادرخ رخاوا هک تسا یملیف

 م ۲ دش دها وخ هدادد شیامن یدرون امیا

 نیگناب یدرون امیا كيب
 رظنب یدرونامبا كس مایف نیرتهب - ۳
 -تسا رحس نادرم ام

 ناهنصا - یمارهب یلع دمحم یاقآ
 دسریم ام تسدب همان اههد هتفه ره

 هک مينک یئامنهاراراهن ادنهاوخیم ام زا هک

 امعبطل ابو دنوش هشیپرنه دننآوتیم هنوگچ

 تسا اهلاس .میهديم ار یگشیمه خساپ مه
 هیهتبومیاهداد رکذت و مياهتفگ و مياهتشون
 مه ناناوجب هک مياهدرک دزشوگ ناگدننک

 زیچممه «اوئش شوگ وک یلو دننک ,یهجوت
 ام رظن نیمهب

 یخساپ دروم نیا رد رگپد میاهدش هتسخ

 هجوت اب سپ نیا زا و میهدب نامناتسودب

 « تشاد میهاوخ هتفه نیا هکیاهلاقم رسب

 تعس !هیرگ جا ودزا

 .دوشیم هجاوم یتوافتیب اب

 نادنمقالع همان خساپ رگید ميروبجم ال وصا

 .دوشیمیرارکت نوچ میهدن ار یگشیپرثه

 امنیسهراتسیهجوتیم ربلمح ار هلئسم نبا

 . دیئامرفن میرا ودیما

 ۳ ۱ : یه سست

 .امشیاههتش ون نایمزا
 ۳ ۰ به

 تسد رکدد ف هبد جم
 وهم 

 تسا ییاه هثبدنا « ميسانشیم دقن زا هک یتایصوصخاب,دیآیم یپ رد هک یبلطم
 «دصق « دشاب دقن كي هک درادن دصق هجوچیهپ و هتفاب هار مقا ر نهد هب عایق ثكي ندید زا

 ملیف ناگدنزاس یارب تیقفوم یوزرآ و تسدندرشف و مالس ندناسر دعبو هچهچو هبهب دنچ
 تسایرگیدفرح « فرح .منک هلیب 3 :يياوحتیزه یه ٩۷ زاسمای تا لوقو, میت مه

 . اهخرح نیا زا رتالاب

 .ار دوجو نیا شزراو د دل رکنه نا وتیمن : ۳ 9 هک تسا یملیف هرابرد فرح

 «هدش هتخاس امنیس نیا رد یناهملیف یو ی رتشیپ ور هدایب یاهمنآ هراب رد

 هچینننیااب همه رو .دنشکبم ینیشن هیشاح زا اهمدآ نیا هک یباذع و دردو جنر هراب ردو

 زا ؛فیرعت هب « ار هیثرم هک مدناوخ و دنتسهیگر زب یاه «لطعم لو» اهمدآ نیا هک یریگ
 دیراذگب ار شیارچ و .تسن نینچ هی ره.۰.هنهک مب وگیم و دناهتساد اهملیف تسد نیا

 : مهد حیضوت
 ار «هیشاح» نیا هک دبوگیم ییاهنیشن .هیشاحزا ۰ اهملیف نآ مامت سکع رب هیثرم

 ییاههدیسر تسبنیهب زا . دنشکیم ار ور هدایپترسح هک ییاههدایپ . دناهداد تسد زا مه

 ارناشراک هک تسا رارکت نیاو دنسریه رارکت هبتسبنب نیا یاهتنا رد كي كي هک دیوگیم
 ۰ دنکیم مامت

 مه زوسنه صضق زا جراخ یایند درادنبیمهک یاهدش اهر یفق زا : هلارصتن - ۱

 سایهدوز یلیخ دیما نیااما ههدادنتسد زااردیما لقال « تسا هتشادهگن شبارب ار وا یاج
 حیجرف زیچ همهرب ار یربخیا هک دوشیمزارکت وارد ردقنآ .دوشیم لیدبت
 ۳ . دهدیم

 رظن هب رفتخبشوخ همه زا « ملیف ناگراچیبعمجرد « هاگن كي رد : دشرم ب ۳
 هلا رصننوچ یاهدنامرد هک یفقس و یشاب هتشادیاهناخ هک دشاب نیا یتخبشوخ رگا « دسریم

 هب مهن هک رتتخیدب تنامهم زا یاهناخبحاص هک دوخ هک دنچره یهدب هانپ نآ رد ؟ر
 رفس راب دناوتیم نوچ .دهدی# تاجن را رکف نیازااردوخ دشره اما . یشاب رت هدیسر رارکت
 یارمسبدشرم زا . دنارنگبیگدنز و دنک ها رب یاهبا رخردار شاهدرپ رگید یباج ات ددنبیم
 . دنامیم ی قان یاد ر ِ هل( رصن

 "یدلبسر ثرا مه شرتفا هب شدایتعا هک :تسا یداتعم هدز یا یرتنا یطول - ۳

 رابکب ار شیگدنزو « دتفایم یراوید رانک تسدب هرباد ء دسریم رارکت هب یطول «تسا
 ,هتسشنشرانک رد شناویح هکیلاح رد مه كره ماگنه رد .دنکیه رورم هاتوک یتدم رد رگبد
 یاتود « یکی ندوبن تروص ردو دناهدوب مهاب یرمع هک ناویح و زاس وآ . دنزیم هبراد
 یطول زا .دوخیم مامت ناشراک دناهدوب رگیدکب هب ذاتعم ههو « دناهدشیم راکیب مه رگبد
 .دنامیم یقاد یاهدن رب هلارصن یارب

 عورش هک ار یراک همادا یناوج هب شگنفت ندرپساب ریسگنت ملیف «دمحم ربش» رگا

 دشرم هدنرپ هب میدوب شدهاش ادتبا رد"هک ارندشاهر نآهلا رص . دهاوخیم ناوج زا هدرک
 : دسریم داتعم نومیم هب ندشاهر نیازا لصاح هجیتف و دنکیم یناززا

 سقوط 

 ساب نناو

 رودبهبث رم ؟ تسیچبتکع .ار یردانراک عونو«داد تبسن دبابن یبتکم هبار هیئره .

 بتکع .دناهدیسر یخلت تقبقح هب یبتکم یاه «تسیئ»زا رودبیردان و جیار یاه «میسبت » زا

 .دنامیم وگتسا رو راکتسرد یئوگ تقیقح هب یردان و تسا ضحم تقیقح هیئرم
 قیفرظفاح ادخ رد الثم رگا « تسا هنفرن راکبیقارغانیرتکچوک هیثرم تخادرپ رد

 ملیف یناباپ یاه هنحص رد (دناهتسناد یردانیا رب یقشم هابس اهنق ارثآ مياهدناوخ هک )

 یعقاو ریغ انگفت ملبف یاه یفنم شقن اب تشاددوجو قارحا «الثم هبارخ زد یراک كتک»
 یاه یفنم شقن مامت ندوب دن لثع ناشندوب «دی»و دندیسربم رظنب « تاظحل یضعب رد»

 هدید روفو هب یسراف یاهملیف رد مه زونههک هتسورادو لگنم قآ نآردا رب) رگید

 . هیئرم رد .دوب ( دنلوغشم كاتتشحو یاههدنخ و یدزدو تراغو لتق و زواجت هبو دنوشيم
 دوجو یراک زواجت دب در - یناهرهق دضان و دراد دوجو یفامرهق هن  تسین نینچ

 .دروخیمن مشچ هب یزیچتقبقح زج ملیف تاظحل مامت ردو - درادن
 :هک ینعب . دناهتشاد «دنتسم» كد افرص رتآ دننیب ار ملیف هکنآ یبابوگ : اهیلیخ

 كي دوخ هک دهد لیکشت یتمسق دناوتیم ارملیف دنتسم یلوقب هبنج . تسآ ناسآ شنتخاس

 ار رامیب ینز ری « نادرگر س هک منببیم ار یدرم ملیف یادتبآ یاه هنحص رد : تسا هصق

 ۳۲-۳۳۵9 نو ی هرم تام مایف رخآ ردو .دربیم هار فده یبو دراد شودرب
 لوا نتشاد فده رگا ۰. تسا هتسشن شرافک قمر یبدوخ و هتشاذگ ور هدایپ رانک ار نز
 دنکبمنیعادت ملیف یاهتنا و ادنبا ردار هلا رصن نایح وراقبقد ملیق رخآ رد نداتسیا و ملیف

 كي یارب دشيم نیا زا رتابیز یرگبد یراعتسا حل ابآ ؟ تسیرگید یزبچ هچ هدنهد ناشن
 كنلشدح رد هثیمه دیاب ام یئامنیس كيلبمسالتمیاه تمسق و نحل ایآ ؟ درک باختنآ ملبف
 4 یبتکمره هب سک ره ار هیئرم .. ..؟دئامب یقاب ینانچنآ یاههنحص زادعب بآ

 .ميراذگبرانک ار تسدنیا زا ییاهفرح و بتکمدییایب اما . دفاوتیم : دهد تب دهاوخیم
 ۱ . اهفرح نبازا رتالاب .تسبرگاد فرح « هیئرم فرح

 ناینادب یفص ۱



 امنیس 5ملیف ز ومآنام زاسهبعالطا
 « نادنمثه : ناراکمه هیلک زا ناکم رییغت

 ی 9 وجح ح رام رهش ی ءاهامنیسنار مد له

 , شیب امن هیح | رم

 بنج - یلامش دیشمج بابرا یاهبنا تنش وک ,نابایخ

 موس هقبط - ؟ره۷ كلالپ - نا رهت نامیس

 ۱۹ رس بس سم سرخ سر رم نر 2 «_چ

 یبابا مدآ یارب دیهاوخیم هک دیراد رطخرپ و عاد هلومحم تاب ۰
 دوخ تبرومام گنشف لثم و تسامش تمدخ رد «تلوب» :

 !دهدبم ماجنا تع رسب و

 - اماروناب . لپورتم
 9 بیس نه  ی د

 7 یر وقت فیت مب

 امنیس جرات رس ۳۳۳ هرامش

 دیش - هزان یاههراتس

 رد هک تسیلنآ رد نآ یملع هبنج هتبلا

 ولمم شبامزآ یاهلول عاونا هاگشیامزآ
 مينيبیمار یکیرتکلا یاه هقرج و دود زا

 یال ویهزایرب وصنهک تسا تهجنآ زا هکلب

 تهج رد هک دهدیم ناشن ار ناسا نورد
 بلاقناسنآ هبو دوشیم رهاظ یزودنا شناد

 تعیبطنینآ وق زا جراخ هک دهدیم یدیدج
 یاهشزرآ نیاتشکنارف رتکد هکفیا امک تسا
 . دهدیم تسد زا ار دوخ یفناسنا

 تاساسحا هک یئاهنت و اهناسنا رامئتسا

 یساساعوضوم ۱۵6۰ ههد رد تسا یناگمه

 یلبخت یملعیاهدیف وب یلیخت یاه ملیف

۳۹ 

 راگز ور نآ رد ناسا ۱۵ت+ ههد یملع

 زونها ربزتشاد یدایز تیمها ملیف ناتساد

 . و دوب هدشن امنیس هزاتس نوخ یژولونکت
 ملیف هجدوب .دوبن بلاج یلیخ اههنحص
 نادنچ. نازاسلیق روصت هوقو دوب كدنا
 .تشادن جوا

 ۳ كير بوک یلناتسا ملیف دیاش
 . دشاب فطع هطقن (۱۵۸) یئاضف هسامح
 تمحزب» :دیوگیم ملیف نیا زا دقن ردو

 هک یمایفهب دعب هب خیرات نآ زا ناوتیم

 اریز .دومن دروخرب دشاب هتشاد یملع هبنج

 لنش هکبههدشهتخاس سپ نآ زا هک یئاهملبف

 رد ار دوخ تردق جرخ رپ یاههنحص اب

 رطاخب هکیلاح رد دنهد ناشن هدنبآ مسجت

 یارب هک یدابز تقو دابر جرخ نیمه

 لاح عقاو رد هتفر راکب اع ملیف نیا هبهآ نیعبتوگلا نیا زا شیبامک زین ۱۵۷۰ ههد
 بانتجا تمایق زور هدعو زا یلو دنکیم
 اهنت نامرهق كي ناگ و ل رارف رد . دبوجیم

 و دگنجیم دوخ ءاقب یا رب هک مينيبيم ار
 لباق دوجوم «داتفا نیمزب هک یدرم» رد

 رد ار دوخو هدمآ نیمزب اضف زا یمحرت
 دسرتیم و دنکیمساسحاهبارغ بسانمانهرک
 .دوش یشک هرهب وا زا هک

 یملع یلیخت یاهناتساد نیا رد یلو
 هکلب درادن یدایز تیمها عوضوم لصا
 یئامنیسیاههقحندربراکب رد اهنآ تبمهآ
 هدفیآ ی لایخ یایند هئارا و میرگ « روکد
 . تسا هدش زوریپ یژولونکت زورما .تسا
 رد ناگراتس درب رد یئاضف یاه كنج رد

 مشچدرم « ناگول رارف ناشخرد یاههنحص

 نیمزب هک یدرم « شوگ نودب و یلاخ
 .تسا هدمآ قثاف هک تسا یژول ونک داتفا

 یاهملیف سوکعم اهملیف نیا دیدرت نودب

 هیقب - ی وج رهم

 یتح - دجننیم ار اهمدآ تمواقم و

 الباقتم و یچتسپ رسمه هب ناوج لیامت
 همین و ابیز ینحل اب ار نز شیارگ
 سح نبا هجوچیهب دهدیم ناشن هنآرعاش
 . هتشاد ندرک موکحم دصق زاسملیف هک
 .مينيبيم یتحام ۰ دهدبمن تسد رگ اشامت هب

 یگباوخ .مه و قشع نیا رولبل رد نز هک
 رصقم و دراد تک ش ردقنامه دوخ مارح
 لافغا دصق ء دصق.. ... ناوج هک تسا
 راد زاین تلاح هکلب - تسین زواجت و
 اههناهب و لیالد هک تسا نانچ هیضق رهاظ

 رود و زاسلیف یفرطیب « دنتسه لدتسم
 ندرک تواضق و نتفرگ ههبج زا نش
 . تسا كنشق

 غ نایاپ یچتسپ یگدنز یدزارت
 هسب شامشچ جیردتب یچتسپ دراد یزیگنا

 ابو :دوشیم زاب دوخ یگدنز یاهتیعقاو
 یناور نزاوت نآ لمحت ثداد تسد زا

 ندروآ هانب اب و دهدیم تسن زا ار دوخ
 رد ار یناویح یگدنز یعون لگنج هب
 یاهلحرم 4ب وآ عقاو رد « دریگیم شیپ
 شقون تهج نامهب نآ رگید هک دس ریه

 هک ار دوخ رسمه اهتثا رد و دندادیم

 . دنکنس هفخ < هدمآ وا ندرب : یا رب

 یو هناشن دنا وتیم یماجنارس نینچ م
 و ماجنارس نینچ الوصا , دشاب ژاسلیف هایم

 هداس یناتساد اب هلش مسجم اهنآ رد رْضاح
 تردقامنیستعنص هک تفگ دیاب یلک روطب
 هک هدرک ادیپ یهجوت لباق یئاناوت و
 هن دراد یئازسب مهس نآ رد یزولونکت

 ملیف عوضوم یاهمخو جیپ هک یزیچ نآ
 « .دنکبع هراشا نآ هب

 یاهملیف هک تنگ ناوتیمن نیاربانب
 اریز دناهتشگ زاب رگید راب یلیخت یملع
 جراخ یزاس ملیف هنحح زا تقو چیه
 تفگ د بابیلو .دننک تشک زاب هک دناهدوبن

 او رتقیقد « یژولونکت تدرب راکباب هک
 ار یکرد لباق ریوصت و دناهدش رفیعقاو
 .دووهتفگب انب ریوصت نیا . دنهدیم ةئارا
 - دوجوب ناسنا ردار تحا ران ساسحا نیا»

 میدنا وخیم هدنبآ هک ار هچنآ هک دروآیم
 روصت هک تسا هدش نآ زا رت كیدرن
 «.میدرگیم

 تیم هدید یئوجرهم یاهراک رد یدیمون
 . دوش

 ؛ دراد یگنشق بیک رت یلک روطب ملیف
 یاضف و ریواصت نیب یبسانتم یگنهآ مه
 كنشوه نآ یعقاو یرجم هک ته ملیف
 یئوچرهم . تسا ملیف رادربملیق ولراهب
 رادربملیف كي رب هوالع لومعم قباطم
 رگیزاب هدیزرو و بوخ میت كي زا بوخ
 دی رم اسم :ت سا زادروخرب زین

 هلمج 3 نانآ مس رب اهر دمحا

 . دنیآیم باسحب ملیف كرزب تازایتما

 هک تسا یملیف نیرخآ « انیم هریاد »
 یور زاهک مينيبیم یئوجرهم شوبراد زا
 یهتشو « ینودلاغشآ » مانب یاهصق
 و تسآ هدش سابتقا « یدعاس نیسحمالغ»

 تسه زین یئوجرهم ملیف نیرتهب نیقب هب
 دوخ یاج وا یاهدیدرت ملیف نبا رد نوچ
 . تا هداد دوخب نانیمطا و نیقب هب ار

 وتسا هدرپ یور نونکآ مه ملیف نلا

 هتخذگ یاهرامش رد نآ یهراب رد نوچ

 ردددجم تخادرب زا راچانب - هلش تبحص

 یهدئورپ و مينکیم یراددوخ نآ یهراب
 . نیمه رد ار « یئوجرهم شوبراد » راک
 هک. مینکیم هراشآ طقف : میدنبیم اج
 ملیف كي كرادت لاح رد نونک امه وا

 لاوراب یلک روطب هک تسآ یفویزیولت
 . دراد یئاهتواقت امنیس رد شراک



 هیقب - نآ رنامهس
 اجنآ راچان ملعم هکبروطب دیآیم دیدپ هار نیا رد رایسب
 . دیک یه گل رت ار

 ما رهب دوخ نآ تسیراخس هک ملیف نیا یارب
 .دوب هتخاس كيزوم یغاد هچرق ادیش « دوب یئاضیب

 : ملبف یاهتبقفوم
 نارواد تابه هژدو هزیاج ۱ لاس رد رابگر

 د . درک تسک نا رهل ملیف یناهج هراونشج نیلواردار

 «كلادیس» یناهج هراونشج نیدقتنم هزیاج ۲۵۳۲ لاس

 ناونعب ساپس هراونشج هرود نیمجنپ رد . دروآ تسنب ار

 یناضیب مارهبو دش هتخانش قلطم موهفمب لاس ملیف نیرتهب
 هزباج و دروآا تسدب ار لاس تسبراس نبرتهب ناونع
 .درکدوخ نآزا هدازینف زیورپ لاس درم رگیزاب نیرتهب
 ی و حد و صوت کو تن

 هدازهاش كاب نیب یتوکلم و ك رزب یتشع ..
 ینپاژ هداس رتخد كب و یمیدق یاه تنس دنیاب یتابورا
 قشع زا رب و یتسم رس

 ّچ بکروی لکیام "

 ی میفرد

_ٍِ 

۱ 

 هرم تجحسو

 . ریایما :ایما امنیس
 + عع هرات 4 زاتمم یامنیس

 یکوت یه یه«

 ییسو رز ۳

 ست یرتعیلبم ۳۵)

 زسوابش سابع طسوت هک دوب یملیف ییسور

 و هیهت هیقانیم یدهم هیامرس ابو دوب هدش ینادرگ راک
 . دوب هدرک یرادریملیق ارنآ یناسحا هلاتردق

 بحاص و دنمتور درم كي یریگر ذ ملیف نیا رد

 «دیفسو هایس

 : هویهج رگ بیپ تااوخ فای تبسن 4 يقدع رد دوب دون

 تشادنآ وج :یاهدن زاونورگ ردلدهدننآوخن .دآ هکیلاح رد

 : ملیف یاهتیقفوم
 نیرتهب هزباج ساپس هراونشج نیمود رد ملیف نیا

 هلاتردق .دروآ تسدب ار (اویشرذآ) لاس نز رگیزاب

 تفرگار دیفس و هایس رادربملیف ننرتهب هزباج یناسحب
 روما لک هراذا زا همان ریدقت - سکب قفوم ملیف دوخ و
 . دش روشک ینامنیس

 و برس .ي

15 1 1 7 1 + 1 ۱+ 

۰ 

۰ 

۱۳۱ 0 

 تک و ۱ ی تا ۱ ض  و ۰ و ۱ و ۱ و ۱ اس ۷ و ۰ و ۱ و ۱ کو

- 

۳ 

 ب ۰ ۳ ۳ ح : ج و و رج ی رج و ی

 و ۲:۰۰ لاس رد گ رم هقبانم ملیف هشیپرنه نیداراک .دیوید
 قاری یلراچ ناگتشرف ینوت زی ولت لپ هرات ۱ ونکج تنک

 و مه رانک رد راب نیل وا

 تکرح و هدنخ زا
 ۱۲ ریظن د رک دیهاوخ

 .دزاسب نآ هیبش یزیچ دناوتن یار ینایمک چیه

 2 زامیس نمی

 3 هراتس 3 زاتمه سو

 و اماکذی وی

 یزملیفرد نوعج حر

 تب تسول رز ۳

 «دیفسو هایس ب یرتمیلیم ۳۵»

 شدوخ زا یفاتساد .ساسارب ار ملیف هلگ نودیرف
 بملیق .دوب هدرک ینادرگ راک یحلاص ریگناهج هب ام رس اب

 رلیگ نازوسو یلیقع یضترم ملیف رد . دوب هتخاس ارنآ
 , كنتشاد تک رش

 دوب لج نامسآ "ناوج كي دروخرب هلئسم ملیف
 شالت و یجرزاخ تسبروت نز كایاب دروخرب رد رهش رد

 . یزروقشعب ار یناظحل دنناونب هک یلحم ندرک ادیپ یارب
 . دننارنگب مه اب

 ملیف یاهتیعف و«
 تسوپ ریز ملیف ساپس ینامغیس هراونشج نیمشش رد

 (یربکا نامیلس) كنهآ هدنزاس نیرتهب هزیاج تسناوت بش
 هنرش هما دا ۰ در وآ تسیدب 9 ر

 یاهک رعم نانچ وردنت لیتموتا ثاب رد
 قسیدصت هک دننک یم اب رت یتاشامن تامداصت

 نابلاس ات دباش و هدشن هتخاس رک ره راز زا رد

 بت ۲۷ هحفص [۲]

1 

 و و رد

 . نتمكيزوم یربکآ نامیلس و یرهاط دبراب ملیف نیا رادرب

 39ت

2 
 اِ

 2 تب
 ست

 امئیس هراس ب ۲۳۳ هرامش



۹ 
/ 

 ی سیف

 سم

 ۳ رس ی

 و

 سم

 و نر
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 نیس ی نم یک سر

 ۳ سس و

 تم اس یا رم ی رس ی سس رز

 دید هرانس 4 زاتمم یامنیس

 هنر هدف

 یتیس وب دار

 تگ سفل زیگنا ناجمه

 جراتنک 4 هند ب رقآ با رضا

 )ن وخ

 ر یمن
۴-۳ 

 یاههکد لا هک دینکبیم ن

 نو ربب مش دوخ بلق ز

 

 منو

 ۱ و یک ۰
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 هیقب اتلوا رت ناج

 تامیمصت یور هکت سا یروط راک طیارش
 . درگ یع را اهمدآ یصخش

 دینآوتب زیننا ريا رد دینکیم رکف 8
 تسد اکیرما ریظن یتیبوبح و ترهث هب
 ۲ دیباپ

 ملیف نیا هضرع ءوحن مهم یهلئس

 یملیف رگا املس - تسه مياهراک ریاس و

 اب و دیاین رد شیامنب ناریا رد نم زا
 مراک هجوچیهب « دوش هضرخ یدب روطب

 ز

 نی زا یئاهتیقف وم ۰ تسا هداد :ناشن

 شم  دنسانشیمن یدح و ررم چیه تسد

 ایئدمدرم مامت فطاوع و تاساصا هکنیا

 دراد ار مهب ندش كيدزن تیلباف

 نولرام الثم تیبوبحم ریظن یتیبوبحم

 ی تخاونکی ایند مامت رد ودئارب
 ای زاوآ رد یمیمص و بوخ هراتس كب
 ۱ ری ایند یاج همه رد ار یرگیزاب
 قلعتمعقاو رد واودنراد تسود تبسن كيم

 چیه نیا ربانب تسی یصاخ تلم ككيب
 زین یناربا نارگ اشامت هک منادیمن دیعب
 . دن ریذپب اره

 دبراد تسود ابآ تروص نیآ رد 8
 ٩ دیشاب هتشاد نآریا هب یرفس

 لاح " رد نم هک دیئادب دیاش

 نآ یورو هبساحم البق متقو زا هظحل
 كلي لثم نه مقاو رد , هدش یزیرهمانرب

 تیبوصتم و  ترهش هدرپ .- متتسه هنرب
 - هفریگ یم میمصت نمایاجب نارگید هک
 دیاب هچ هک دشنکیم فیلکت نمب یتح

 هات زوطتومح- مشوپب دیاب ,یچ و مروخب
 نییعت اهنآ زین ار میاه یا

 شیپ یتاظحل ۲ زین مدوخ ءاگ ؛ دننک یم

 . مرادن یعالطا اهنآ زا تو زا
 یدوزبو تسا یتقوم نارحب نب ۲ هتبلا

 زا اهنآ لایخ هک یتقو ات دنکیم شک ورف
 ارنآ هک دفرب یپ و دوش تحار متيعقوم
 یدحاق ْنآ زا سپ . دناهدرک تیبثت

 ذس مها وخ لقتسم ۱

 ی رسس مراد تس ود [تملسم

 الوصا - مشاسم .هتشاد نآربسپ

 ره هک مئادب ملیام و مدنمقالع ترفاص هب

 | هسس

 هقالع و دناوشیم هجا وم هنوگچ نماپ یمدرم !

 . دنهدیم ناثن هئوگچ ار دوخ

 ناریآ هب ینامز مراد تسود اهتنم

 یبوخسب یبنارسیا نارگاشامت هک میايب
 نا رباتب - دنشاب هدش انشآ نه اب

 | هن الاح

 دو

 یلیخ نهیارب انل وا رت ناج اج اب هگتفگ

 وا نوچ « دوب شخب تنل و نیریش

 بدئک رهاظت هکنآ یب دزیم فرح هنامیمص

 دیابهک درک مالعا نفلت هلیسوب وا یشنم اما
 وا نوچ ۰ دهد همتاخ ار وگتفگ نیا

 همک دراچانب . تسا یرگید ههانرب ریگ زد

 هک دیما نیا اب - متسم ار توص طبخ
 ؛مشاب هتشاد یرگید تاقالم :وآ اب اددجم

 . مدرک یظفاح "ادخ مه اب جمع صچ هیچ هچ هیچ یچیچهم

 امتیس . تراش .. ۳ هرامش تب ۲۸ هحفص [۲]

۷ 

 هیقب - حساپ دنچ

 ۱ . میاهتفگ

 نادرگر اکار نیبرود یاهتک رح س ؟

 لیوطاب هاتوک هب هتسب وراتس ره ب ۴
 ا۷فم . دراد یددعتم یاههنحص .- ندوب

 ۱۵۵ دودح هک مدید هتعاس مین ملیف ككي
 . تشاذ هنحص

 رد ار هیرانس شراگن زرط بس 4

 . دیخیدیم . یسیون وی رانسهحفص

 تیلعدمحمس ردبح یاقآ : ناهنصا 8

 مانب روپ

 اردوخقشمو سرد لابندتحیصنامشب نم زا
 امش یارب ار بلاطم نیا هک مه ام . دبریگب

 س میتسين یاهفرح راک نیا رد ميسب و یم

 ار راک نیا تسا یرگید زیچ ام یلصا لغث
 میهدیم ماجنا یمرگ رس و هقالع رطاخب طقظ

 دنا وتیم لاحرهب . تایدام رطاخب هن

 یسک نامه هب نارهت رد ار دوخ یوبراخس
 ارنآدیدنسپ رگا ات دیهدب دینرب مسآ هب هک

 نیادیشاب بظاوم یلو . .دنک ملیف امش یارب
 نآ انمض . ضنکنملیف ار امش دوخ تارضح

 نادرگ راک نیرتدبدبدربمان هک مه نادرگر اک
 هسک یدبد الاح . تسا ناریا یامنیس
 تیفقوم "9:دندنرک .فلئر. ارت اج نیمه زا
 .ميناها وخلیصحت همادا ردو یگدنزردار امش

 حیصو و سر و

 نامزیزع راکمه و تسود رغس تلعب
 تیئامنیس كي تا رطاخ ناجیفص .هدنسب ون

 یهتفه رد روک ذم بلطم ۰ یمیدق سیون
 مکا رترثا رد انمض . تفاب دهاوخ همادا هدنبآ

 میدشن تاقباسم هحفص پاچب قفوم « بلاطم
 رسسظنن . هدنیآ هتفه شزوب اب هک

 . دیسر دهاوخ ناگدناوخ

 

 یاهامنیس رد شیامن هتفهنیم وس زاغ

 ودیل - نوئدا
 یدنوس رتخد ب تسابیز یدوس رتخد
 تسا زانط ید وس رتخد ب تساد رلد

 ار ناوج و ریپ بلق و دمآ ایلاتیاب رگهوشع یدئوس رتخد
 اب امتح مه امش و دندش یلئوس رتخد قش

 ره .دیفالع لاو عج نقاع ملیق یا نیم

 ثاع همه . تخادنا هزرلب

 فِ

 > ماکو ترک
 یناز بت تاج

 ره

۲. 

 استپ سس و
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 تک )کج رم

 ۳ ۱ و -ِ
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 ۰ ست و

 سس سس ی رس ی سر سکس نسخ نیس تک نیس رنک زمستان یک سرا سی نو
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 ملیف .نیرتهب زا رته
 «دلاجه د رفل [»

 هدش هتفهن ملیف نیا یاههنحص یالبال رد هک یقیلعت و هرهلد8

 - دنکگ شمحت دناوتیم یتخسب امش باصعا هک ت تسا هلن وک نانچنآ

 (زوین یلید همانزور» دیار سک ر

 مد هراتس 4 زاتمم یامنیس

 مینردولووب وب نر نوست رب ام یک

 غبجلک ی ابمکل وصحه » یون و اب * اهلایود نایب :نادرتراک /
 سسس»سس»سسس ۱ ۸)چأچأ)))))۰۰۰۰۰۰) 1

 یک

 یراکمه نا ۰ تشاد دها وخ همادا تدحو + -
 3 زاسملیف شاپ نا ونعت تدح و هک ینامزات ۰.  : ِ ِ ب هرع) ۳۱ و

 د هجح و قیاس «دنادبمزال شیاهملیف رد ره
 لایخ هم دش هدینش یقتسار [] سن تگ ۰

 دج در ومننا رد . هدز سا زهب یگ دناوخ

 ؟ یئوگیم
 رد یتاداهنشیپ هتبلا : یمیرک هلاز

 هک مداد مییجرت یلو . دش نم هب درومنیا

 یگدنناوخ رود و منک لاباد ار امتیس طقف
 .مشکب .طخ از

 و تدحو اب ار تایراکمه ابآ []
 هادا نانجمه 6 وا یاهملیف رد تک رش

 .تشاد دهآ وخ هما را

 تدوخ دروم ردار ربخ نیرخآ و []
 . نک حرطم اجنلآ رد

 اع .هدش توعج.نیم زا : ی دلار

 ملیف ۰ میوج تکرش دنکشات لاویتسف رد
 نم هک «رلتیه نیمززس رد یناهفصا كي»

 نیا رد « ماهتشاد یزاب نآ رد

 ناریایامنیس هراتس اهنت نم و دراد تک رش

 مهاوخ دنکشات لا ویشنف نامهبم هک متبه ؟ داد یهاوخ
 دوخ مان هلتیآ زد تاوتب هلاعاقنا.و دوب هک .هتکن نیا رگ ۱ ۰ ی را ٩

 .منک حرطم یناهج هراتس کای ناونعب ار دروص رد یتیذودحم هنوگچیه تدحو

 یراکمه العف هک میوگب دی اب . تسا

 فو تو و ت

 [یگتفه برش
 اهتیسهداتس

 : ژایتما هدن راد نابتسلاک سد

 ی (مجنب و تسب لاس) ۱۰۳۹ لسلسم - ( دیدج هدود 7 قرن هدامش

 لار ۰

 ۲۱۰ ناهت رابآ - ۲ هرامش - تلو زوریادتناس تلود هزاورد هار

 ۱۹:۷۲ یتسب قودنص دلتا

 ۹۱ نفلت - یرهاوج یزاسروارگ :زا یگنر ربواصت و یگنر 0 ملیفا

 ۸۳۱4-2۸۳۲۱۵۰ ۲۰ :نفلت كيفا رگ ز امپاچ : زا نتم و یگنر ریواصت پاچآ(
 زوم سر ی لس سر سر ی بس ی ی ی ی سر سس سا

 یاهویدوتسا هحوت لباق
 ۱ شخپ وک ارم « یرادربملیف

 ین می نکنه و مایف
 ناتسا رد یناریا یاهملیف عیزوت و شامن تهج

 زد ملیف شخپ رنک رم كسب یقرش و یبرغ ناجیابرذا
 ناملاد هچوک - یبونج زانهش نابایخ - زیربت ناتسرهش
 رو رس «نوگبآ پا رهن» رظن ريز ۵۳۵۱۹ نفلت ۲۵ كالب

 ین یارببناگ دننک :یهت هیلک ت تسا مزال هدومن راک هب

 .دنیامن یراکمه نامزاس نیا اب ناشاهملیف شیامن رد

 رک ذ نفلن فلت هرامش ای سرد آ ۴ رتفیب تاعالاطا هن وگ ره نسخ
 .ددّرگ لصاح سامت رد رنث راد :هدس

۲-۳ ۱ 

 سالاد یئامنیس لاویتسف رد هدش باختنا - هایس گنهن

 ۱۵۷۸ لاس یاهملیف نیرتمهم زا یکی ناونعب (اکیرما)

 . امنس رد طقف بشمآ همان رب

 تن ومآزاب
 ۴+ 3 هراتس 4 زاتممیامنیس

 نیرن شزرا رب ونیرتنارگ ندروآ تسدهب یارب هک یناوج هرطاخم رب ناتساد

 نیر بیجع اب دیراورم نیا رطاخ هبو دوریم ایرد قامعاب ناهج دیرا ورم
 .دنکیم مرنهجنب و تسد قامعا كانتشحو یال وبه

 دنلور تیربلیت 0
 نسرررا راک 7

 لانتیبرکلوپ

 ست ۲۵, هحستص []



 سس

 ۱ ه

  توت تن تیپ ۳ ۰

 هند مصر ۱

۳ 
 فبس نسحم : زا

 . ارحصیاهریش
 ۱ - ۳ یاهلاعش ... و

 عوسن زا ینامرهقی اهثداح یامنیس
 یههد رخآ یاهلاس رد « ارحص یاهریش»

 . هدرک ادیپ یاهدرتسک و قنور رپرازاب هاجنپ
 یرورپ «نامرهق» ۰ اهلاس نیمه ی* و دوب

 انتعا« تفرگ هثیر دوویلاه یادی رد -
 دروخ ودز رسارس رب هثداح رپ یاهناتسادپ

 تیدوجوم یارب « اهیکنای لیامت زا هک "
 « نامرهق یئاکیرما ناسا » هب ندیشخب
 یزاس نمرهق هب هجوت « تفرگیم همدچ رس
 .د عمن باب دوویلاه نازک ادئیم ناب رد ار

 یئاکیرمآكت زینو یبآ مشچ « نامرهق» و
 هنتكي و دیشکیم ریت تفه قرب تعرسم هک
 مدع ایردم ار یشحو ناتسوپخرس زا یجوف
 نازابرس اب یئور رد ور رد و درکیم هنأور
 دل وتم « تخاسیم هتشپ هتشک زا « یرلتیه

 هک يرورپ نام رهق ع ون نی ایا وه

 9یزایشه اب « دبایب نادواج رم: تفریم
 نان امرهف سمزرسردملیف نآ رگاشابن یرادیب
 تیعفاو «قیاقح عولطابو روصم و ید ثای
 لاوز هبور تعزسب « طیحم رد یراج یاه
 هطعن چیه رد یرگاشابق چیه رگیدد اهن

 تب ؛«جو«,صوصخب اکیرمآدوخرد و اید زا

 - تستنا تاعح نامش

 هتخادرپو هتخاسیدعب كي نانامرهقهن اراک ایر

 بصعتم یئاکیرما هنوگ رامیب یاه یزتنناف
 یامنیس لصا نیمه یور . تشادن رواب « ار
 قسیاقح نتفریذپ هب ككدنا كدفا یدوویلاه
 . داهن ندرگ دوجوم

 یکیراب یاههکر مه زونه هچ رکا
 تلیف زایخرپ راک رد هناراکایر تابصعت زا
 اذهیم . دب آیم مشچب دو ویل اه نازاس

 هئارا هب دقتعم هک ینارگ امنیس زا هتسدنآ

 یاههولج اب هنو تسح هک یتروس قیاقح
 « دنتسه یشرافس هنابصعتم و هنادنیپ دوخ
 0 . دنهدیم لیکشت . تبرثکا

 «یئامنیس.یرورپ نامرهق نارود .ٍح
۳ 

 زا ژین یئاقیرفا یاهروشک رد یوبنارف
 ملیف ناتساد و هژوس بسک تیمها اب عبانم
 یوسغارف یاهرثوپژل . دی-رگیم بوسحم
 یریگرد فارطا رد یئاهدادخر حرش و
 هدنام بقع یاهتلم اب اهنآ هنایوجارجام
 هقالع درو یاهارجام هرمز رد ؛ تارمعتسم

 «ارجصیاهریش» ۰ دوب دوویلاع نازاسلیف
 نارگ امنیسشرگن نیرتهزات لوصحم هچ رگا

 ... امنیس هیساح رد
 هدینشهک ار « ردغلق لهچ و زیوم كي » تناکح

 «زیوم» هک توافت نیآ اب

 یارجام نوچ یاهنهک عوضوم هب دوویلاه
 فرص اذهعم « تسا یوضارف یاهرنوبزل
 تیعقاوو اوتحم كدنات ارییغن زا رظن

 رامعتنا طاور عون رد یهبضلااب یزادرپ
 رد یزیچ « ناگدنوش راتعتسا و نارگ
 ءاجنپ یههد یاهلاس زا لوصحم كي فیدر
 نآرد دوجوم تایصوصخ هم اب « دیامنیم
 « نآ ردیرورپ نامرهق هک امنیس زا عون
 وات ال .تسا ملیف نامتخانب ینانا سا

 او اچ ۰ اتم نیاهرید رج
 یوسارفیاهرن ویژلیروالد یانبمرب ناتساد
 یئاکیرما كي ارجام یلصا نامرهق اما « تسا
 ینانسفا صیاصخ هلمج هک تسا ردتقم و عاجش
 لامک هب ار « نامرهق یئاکیرما » ككي
 تسمدخ رد رودزم زابرس ناوتعب ! دراد

 و تسا هتفرگ زارق یوسنارف نارگ رامعتسا
 لالقتسا زا مد هک ینامدرم راتشک رد

 «دننزیم دوخ یدادجا نیمزرس یداژآ و

 هیجوت رد و دوشیم لمع درثو هفاعاجش
 ندمت « شناتسد ربزو دوخ یدعت و زواجت
 یشحو نامدرم هب ار نیوتن یگدنز و
 ءهسردم. دهدیم دب ون هدش رامعتسا نیمزرس

 .۰« ندمت 9 و « شر خنامسآ ؛ ناتسرامیب

 و تراغ یازا رد هک یاهفحت نامه ینعی
 یئاکیرما ناتسوپخرسیدادجانیمزرس جارات
 نوخمک امین" زا و . دندادیم قیوف ناثآ هب

 نیا یپ و كر رد اه«یکنای» ناشوج و مرگ
 یزابءزوق ود «.تسا یراج درگرس بانج
 رهرد هناثنم یکنای یئوروم یرگهلیح و
 راوس رتش راتشک ۹ لب آ یه شایراپ فو لاح

 نیع رد و درابشیم زاجم ار یشحو یاه
 رگرامعتسا یاهیوسنارفیئاهن فده اب لاح
 لیصافت نیا یهمه اب ! تسیئ قفاوم مه
 نا ژایتها نیرتمهم « ندوب یئاکیرما
 نوچ هک ارچ « دشاب دیاب درگ رسب انج
 موکحم "ار رامعتسا لیسا یئاکیرما كي
 بارعایبلط لالقتسا لاح نیع رد و دنکیم
 تیاهن رد و درامشیم دودرم مه آر یودب
 یئاکیرها یتاذد صیاصخ نامه هم لسوت اب

 نایم ار هطبار عون نیرتبسانم « ندوب

 ینعب . دنتسه رتشیب یمک « رفن لهچ زا اه«ردنلق» اما « تسا زیوم هنادکب نامه كنا « نارهن ینویلیم رایچ رهث رد ملیف شیامن یلعف عضو لاح .رهب؟! دیا
 ؟! یچ هب نک و دسریم یک هب یچ هک دببک باسح یتسدرس. ناتدوخ الاح ! نویلیم راهچ دولح رد کز

 دوجوب مدآ رد ندید ملیف یارب .یتبغر .تختیاپ یاهامنیس یدناوص زا مادعچیه - تسیمبدقو یرارگت ملیف كب راحرهب نوچ « میریگب دیبا۳ میریگبهددان ار «ناروینوموکل » رگا « مهدن ناترسدرد

 نیا امآ ! هن هک هتبلا هن « دشاب بوخ ملیف

 رب - یرارکت هک مریگ  انتعا زوخ زد و بوخ ملیف جن
 یاهزاین س لقادح « امنیس بوخ راثآ زا یدونعم دادعب

 زا رود و بیجع رقف « ریخا یهتفه
 « شایگدنزاس و هیهتنامز زا یرایسب یاهئاس ندش یرپس و تدوب یرارکت مغریلع
 «انیمهرباد» هک لیلد نلاب یجراخ ملبف اهن بس د روآیم دوجو تدید
 نیا هچ رگا - ميزوآیمن باحب « دنته نارکا یور
 ناونعب ناشدیدرت لباق ریغ و موتخم .یاهشزرا
 »یور اهنت فصولاعم . دنراد یرادروخررب

 . ميئامنیم هیصوت بوخ یامنیس نآدنمقالع
 | و یرگیزاب تردق ملیف نیا رد هچ رگا «تسیزاسلیف ,یهفرح
 ناتساد یمدرم و یناسنا یاهتصوصخ هب « نارویتوموکل» هژیو تیمها اما . دژاس
 یملیق ؛ صلسخم و .دزادرپبم داح یناسنا لئاسم هب عومجم رد ٩۳ امنیس مسيلاثرولن

 1۳۳ ۶ ۳٩ ۷ ج7٩ ش7كخش٩أ٩_ىسبب۰ب۰ب۰ب-۰ب۰ ۹

 امنتس هراتس تس ۳۳۳ هرامش

 ۰ دفروآ یمن

 تمعنر وف و 5 لاس تاق وآ همه رد هک انعم نیاب هز هتبلا < تسا هتشاد هقباس رتمک یتیعص و

 راهچ لقادح « مه یلامنیس یاهتبعقوم نیرت هناریقف رد یح هک تفریذپ دیاب ار تقیقح
 شیامن « مه یئامغیس ری حالاطصا هب یاهلصف رد یتح تسا هدوبنارکا

 تحاسیم هدروآ رب ار دنمشزرا یاهملبف نارادتسود

 «یتیعقوم نینچ رد « نارویتوءوکل » و . تسا هدیدرگ نارهف یاهاسمنیس ریگنابیرگ یرواب
 یارب یقابتشا ولیم هک تسا یجراخ ملیف اهنت

 یاهملیف نیرتشزرا اب زا لاح ره رد هک ار «هیئرم» و ۱
 لیلدب ۰ نارکا یور یجراخ یاهملیف اب هسیاقم ماقم رد یناربآ ملبف ود

 یریگمشچ یاه یرترب و هدننک زیامتم یاهتیفیک زا یمدرم ودسهعتم ینامنیس
 - اهنت» ناونعب ارثآ و ميفکی مدیکاث « نارویتوموکل

 تسین راک رد یملیف تقیقحرد و

 ود نیا یط هکیلاح رد .

 رد « یمرج و رتیپ » یاهراک نیرتهتسجرب زا یکی « نارویتوهوکل» هسسک" هراثآ نیا اب هب هدرپ یور «ملیف نیرتهب
 تیم نابامت زین هثیپرنه كب بلاق رد ار دوخ یدوجو یاهشزر

 بسته هب هتسباو یملیف . دوشیم ظوبرم ؛ملیف
 ... « دهعتم یاهنیس »> 4 بستنم تسیهلب

 و ینمض روطب « ءدش زامعتسا و زگ زانعتسنا
 وسف زا - هنانامرهق یاهشنکاو فافل

 :اسریم روهظ هصنمم - ! هتبلا یئاکیرما
 وسنارف نارگرامعتسا اب دانع و تفلاخم

 راسعتسا ییقن یدیلپ و تهارک لیلدیهن

 ون رامعتسا عوبطمان یاههویش تلعب هکلب
 :, ندیسر و « تسوآ هاگدید زا یوسنارف
 !یئاکیرهارامعتسا مه رامعتسا هک هجیتن نیا

 هک یرصانع و لماوع ریاس لثم ینعی
 کید عاوناربش !یئاکیرما عوف « لاحرهب
 ۱ .. تسا حجرا

 ۱ دیهش هناعاجش درگرس بانج رخآرس
 .۰ كرزب نامرهق كي ماقم رد و دوشیم
 یهشال بلج ار ناگمه میظعت و میرکت
 مارسجاو میظعت یتح . دنکیم د وخ

 !ار نمشد یهدرک رس

 ناتباد,ت فر هراقا هک "روطت امه
 هک یکدنا تارییغت زا ادج« ملیف یاقف
 زا تسا هدیدرگ لومعه اههطبار عون رد

 هاجنپیاهلاس یاهثداح یامنیس هب تهج ره
 , شرگف رد زاسملیف هاگدید . دنامیم
 یف یاهارجام طیحم رد دوجوم قیاقج
 اراک ایر یاهریورت زا یلاخ عومجم رد
 هچرگا . تسین یداژتا هناهلا تابصعت و
 نانهدرم ؛ امنیس رود یاهلاس فالخ رب
 نیهزرس ءاوخ یدازآ و بلظ لالقتسا

 زارببا یاربی ةصرف هادیا رامعتسا

 ی

 ما « دنبابیم دوخ تیئاقح تابثآ و دوجو
 و هنافرطیب « دیاب هکنانچنآ تصخر نیا
 رد هک ارچ . تسین ضرغ زا یلاخ
 رد یاهناروزم یعس « ملیف تاظحل رتشیب

 . لامعا

 ۳ . تا هتفر راکف مدره نیا هن ایشح و

 زا تشز یاهیزاس ریوصت .تهج

 تبیهدب و تشز یاههرهچ رب دیکات و

 یارب صاخ یاهتیعقوم زا یزاسریوصت و

 وشواب ؛ تعامج نیا نداد هولج یشحو

 "هدیک ورچتروص .« دباییم یلجت یاهناروزم

 «تشردیاهامت ردهک ینانز ریپ تبیهدب و

 بمشخ برع و دنفاد رگ یم نابز ناشک هزوز

 انویوسلیاهمخز زد ریشمش هک یدولآ
 ریوصت تسد نیا زا و دنکیم ورف ناوج

 دک وم .یاهنوگب هک زیمآ هیانک یاهیزادرپ

 «رهچ رب تیود و شحرث كنا .دشوکیم
 ۲ دش ابب بلط لالاقتسا و هاوخیدازآ ینامدرم

 هزیمآهطسفسو هنالیذریهاوخ دوخ عون نیا
 موسرم یدوویلاه یامنیس رد زاب رید زا
 هنار هالدیاهشالت لاحهمه رد و . تسآ هدوب

 راسعتسا یاسهنیمزرس نامدرم یناسناو

 کاهولج.دو ویل اهیئامنیسیاهتخادرپ رد هدز
 ریش» رد : دناهتفاد یلاسنا ریغ و هنایشحو

 عون نیا زا یئاعلگر , مه « ارحص یاه

 بیم تیاهن رد و . دیآیم مشچب شرگن
 یاءهرهچ« رگرامعتسا یاهلانش » هک مینیب

 ؛ ارحص ءاوخبدازآ یاهریش زا رتیئاسا
 یبلاق یاوتحم زا رظن فرص « دناهتفرگ
 تخادرپ رد « ارحص یاهریش دولآ ضرغ و

 لباقویبن یطلست « ملیف یریوصت نامتخاس
 «هثداحرپ یتراجت یامنیس كي دح رد لوبق

 تیاعرام ملیف ناگدنزاس هک دروخیم مشچب
 عونیا صاخ دعاوق زا یرتکی لامعاو
 یئامنیس . دناهتفا تسد نادب امنیس زا

 دعا وق زا هدش نییعت بوچ راهچ رد روصحم

 رودب« یدو ویل اه هدش هتخانش یاهرایعم و

 . از و مک




